BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · número 439 · dijous 15 de juny de 2017

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 693/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització
26/2016, sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014
256-00022/11
Adopció

9

Resolució 694/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització
28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en
compliment de la Resolució 508/X
256-00024/11
Adopció
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1.30. Altres tramitacions
1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges sobre l’aplicació de la Convenció sobre els drets de
l’infant de l’ONU
360-00021/11
Debat de l’Informe en la Comissió

10

Informe del Síndic de Greuges titulat «Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya»
360-00025/11
Debat de l’Informe en la Comissió
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada
250-00683/11
Retirada

11

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11
Rebuig

11

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11
Rebuig

11

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de Maltractaments
Infantils
250-00974/11
Rebuig
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3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Informe de la Ponència de la Comissió de Salut
Dictamen de la Comissió de Salut
Esmenes reservades per a defensar en el Ple
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82
99

3.01.10. Propostes de normes de règim interior
Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya
221-00012/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

108

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament
de Justícia
250-00990/11
Esmenes presentades

109

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis que presta el Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família
250-01061/11
Presentació: GP Cs

109

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
250-01062/11
Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs, Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC, Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María José García Cuevas, del GP PPC, Carles Riera Albert, del
GP CUP-CC

110

Proposta de resolució sobre la disposició d’un anestesista en les intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-01063/11
Presentació: GP Cs

111

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys
de l’Institut Català del Sòl
250-01064/11
Presentació: GP Cs

112

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus
250-01065/11
Presentació: GP Cs

113

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les clíniques del dolor
250-01066/11
Presentació: GP Cs

115

Proposta de resolució sobre la Xarxa Cervera de Transferència Tecnològica
250-01067/11
Presentació: GP Cs

115

Proposta de resolució sobre la regularització contractual dels treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-01068/11
Presentació: GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles casos de transfòbia en hospitals
250-01069/11
Presentació: GP Cs

118

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-01070/11
Presentació: GP SOC, GP PPC
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Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergència de les associacions de defensa forestal
250-01071/11
Presentació: GP Cs

120

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01079/11
Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC, GP CSP, GP PPC
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis
Tramesa al Ple
Termini de presentació d’esmenes

121
122
122
122

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014
257-00002/11
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

122

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00005/11
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis

123

3.30. Altres tramitacions
3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o
memòries de la Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2017, sobre la Universitat Politècnica de Catalunya, corresponent als exercicis entre 2011 i 2014
258-00023/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a demanar la presentació de l’informe

123
124

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.05. Comissions legislatives
Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11
Adscripció de diputats del GP JS

125

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
Designació de la presidència
Adscripció de diputats del GP JS

125
125

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11
Adscripció de diputats del GP JS

126

4.45.12. Comissions específiques de seguiment
Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11
Adscripció de diputats del GP JS

126

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 282/XI, sobre el transport sanitari i el servei
d’urgències a les Terres de l’Ebre
290-00259/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

126

Control del compliment de la Resolució 418/XI, sobre la parada biològica del coral
290-00390/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 419/XI, sobre l’etiquetatge de l’origen de
la mel
290-00391/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

130

Control del compliment de la Resolució 420/XI, sobre la instal·lació de sistemes de
recollida de dades als rius
290-00392/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

131

Control del compliment de la Resolució 421/XI, sobre l’execució de les mesures del
Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat
290-00393/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

131

Control del compliment de la Resolució 439/XI, sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni
290-00411/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

132

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 49/XI, sobre el projecte VISC+
390-00049/11
Informe relatiu al compliment de la Moció

133

Control del compliment de la Moció 80/XI, sobre els sistemes d’emergències
390-00080/11
Informe relatiu al compliment de la Moció

135

Control del compliment de la Moció 121/XI, sobre l’oferta pública d’ocupació i les
condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
390-00121/11
Informe relatiu al compliment de la Moció

140

4.52. Compareixences del president de la Generalitat
4.52.05. Sol·licituds de compareixença
Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre les revelacions amb relació al cas del 3% i la situació judicial que afecta
un diputat del grup parlamentari que dona suport al Govern
361-00010/11
Sol·licitud

140

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència de Joan Marc de Miquel, en representació de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament
de l’excedent alimentari
353-00450/11
Substanciació

141

Compareixença en ponència de Cristina Romero, impulsora a Change.org de la iniciativa d’evitar llençar aliments als menjadors escolars i membre de l’Associació de
Mares i Pares de l’Escola Teresa de Pallejà, de Fortià, amb relació a la Proposició
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00460/11
Substanciació

141

Compareixença en ponència de Chema Gil, en representació del Centre de Recerca
en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposició de llei
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00463/11
Substanciació

141

Compareixença en ponència de Marc Simón, en representació de l’Obra Social «la
Caixa», amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00464/11
Substanciació
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Compareixença en ponència d’Óscar Sánchez Muñoz, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Valladolid, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00546/11
Decaïment

142

Compareixença en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Universitat de
Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00547/11
Decaïment

142

Compareixença en ponència de Jesús María Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00548/11
Decaïment

143

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, professor titular de ciència política
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00549/11
Substanciació

143

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00550/11
Decaïment

143

Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor titular de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00551/11
Decaïment

144

Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciència política de la
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi penal
353-00552/11
Decaïment

144

Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, professor i expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00553/11
Decaïment

144

Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor i expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00554/11
Substanciació
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Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, professor i expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00555/11
Decaïment

145

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, professor i expert en ciència política
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00556/11
Substanciació

145

Compareixença en ponència de Clara Riba, professora i experta en ciència política
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi penal
353-00557/11
Decaïment

146

Compareixença en ponència de Joan Font Fàbregas, professor i expert en ciència
política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00558/11
Decaïment

146

Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, representant d’Escons
en Blanc, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00559/11
Decaïment

146

Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, representant de l’associació Acció
per la Democràcia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00560/11
Decaïment

147

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir
Dignament amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00569/11
Substanciació

147

Compareixença en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de
Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00571/11
Substanciació

147

Compareixença en comissió de Josep M. Busquets i Font, secretari del Comitè
de Bioètica de Catalunya i president de la junta directiva de la Societat Catalana
de Bioètica en Ciències de la Salut, amb relació a la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i
l’ajuda al suïcidi
353-00573/11
Substanciació
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Compareixença en comissió de Josep Terés Quiles, president de la Comissió de
Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00578/11
Substanciació

148

Compareixença d’Higini Cierco Noguer, expresident de la Banca Privada d’Andorra,
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00532/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

148

Compareixença de Ramon Cierco Noguer, expresident de la Banca Privada d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00533/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

148

Compareixença de Joan Pau Miquel Prats, ex-conseller delegat de la Banca Privada
d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00534/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

149

Compareixença de Rosa Castellón Sánchez, exsecretària del Consell d’Administració de la Banca Privada d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00535/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

149

Compareixença de Jaume Bartomeu Cassany, exadvocat d’Higini Cierco i Ramon
Cierco, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00536/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

149

Compareixença de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, regidor, cap del Grup Municipal Demòcrata i exalcalde de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre
l’Operació Catalunya
357-00537/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

149

Compareixença de Francisco Marco Fernández, director de l’agència Método 3, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00538/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

149

4.90.15. Contractació
Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya
414-00002/11
Nomenament de membres

150

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat 1690/2017, interposat pel Grup Parlamentari Socialista
del Congrés dels Diputats, contra la disposició addicional 40 de la Llei 4/2017, del
28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
381-00009/11
Al·legacions que formula el Parlament
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 693/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 26/2016, sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural,
corresponent al 2014
256-00022/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 10, 08.06.2017, DSPC-C 449

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 4 de maig
i 8 de juny de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups
parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 26/2016,
sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (tram. 25600022/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la
Comissió, Oriol Amat i Salas

Resolució 694/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa,
corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X
256-00024/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 10, 08.06.2017, DSPC-C 449

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 4 de maig
i 8 de juny de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre
el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de
la Resolució 508/X (tram. 256-00024/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el
Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la
Resolució 508/X.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la
Comissió, Oriol Amat i Salas
1.10. Acords i resolucions
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1.30.

Altres tramitacions

1.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’aplicació de la Convenció
sobre els drets de l’infant de l’ONU
360-00021/11
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 13, tinguda el
13.06.2017, DSPC-C 457.

Informe del Síndic de Greuges titulat «Retrocessos en matèria de
drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació
de poders al Regne d’Espanya»
360-00025/11
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 15, tinguda el
12.06.2017.

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

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant Joan
de Vilatorrada
250-00683/11
RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 62084).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 24, tinguda el 13.06.2017,
DSPC-C 455.

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 24, tinguda el 13.06.2017,
DSPC-C 455.

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de
Maltractaments Infantils
250-00974/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.06.2017,
DSPC-C 457.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
202-00090/10
INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SALUT

A la Mesa de la Comissió de Salut

La Ponència de la Comissió de Salut, nomenada el dia 22 de setembre de 2016
i integrada pels diputats Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alberto Villagrasa
Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergi Saladié Gil, del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Alba
Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designada
ponent relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament
del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 27 de febrer, 6, 20 i 27 de
març, 3, 7, 10, 21 i 24 d’abril i 8 i 22 de maig de 2017. Han assessorat la Ponència
la lletrada Anna Casas i Gregorio i l’assessora lingüística Núria Lucena i Cayuela, i
l’ha assistida la gestora parlamentària Eva Vendrell i Catalán.
La Ponència, atès el que estableixen els articles 137.3 del Reglament del Parlament i 15.1 de la Llei de 1/2016, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular,
dona continuïtat als treballs iniciats en l’anterior legislatura, que en aquest cas afecta
a l’obertura de la tramitació de la iniciativa legislativa popular.
Després d’estudiar la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article
118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent,
que s’estructura en tres parts: la primera inclou l’ordenació de les esmenes amb relació a la Proposició de llei i les recomanacions de la Ponència agrupades per articles,
els textos transaccionals contenen les correccions lingüístiques; la segona és un resum de les recomanacions de la Ponència i de les manifestacions i anuncis fets pels
ponents que comporta la classificació de les esmenes en funció del grup parlamentari proposant, i la tercera es correspon amb el dictamen que resultaria si la Comissió
adoptés totes les recomanacions de la Ponència.
Proposició de llei de les associacions de consumidors de cànnabis
(tram. 202-00090/10)
I. Ordenació de les esmenes
A TOT EL TEXT DE LA PROPOSICIÓ
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència acorda recomanar una esmena tècnica proposada en l’Informe lingüístic del 20 de març de 2017, consistent en substituir en tot el text de la Proposició
de llei, i també en les esmenes que eventualment quedin incorporades al text en el
decurs de la tramitació parlamentària, el terme «persones consumidores de cànnabis» per «consumidors de cànnabis», deixant sense efecte la recomanació d’una esmena transaccional recomanada el passat 27 de febrer de 2017 entre el GP de Junts
pel Sí i el GP de Ciutadans.
3.01.02. Proposicions de llei
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TEXT PRESENTAT

Títol I. Disposicions generals
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té com a objecte establir clarament el model d’activitat de les associacions de persones consumidores de cànnabis, les normes generals per a la constitució, organització i funcionament d’aquestes Associacions i els seus clubs.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’article 1, que passa a tenir el següent redactat

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte establir un marc jurídic més clar, previsible i segur
relatiu a la constitució, organització i funcionament de les associacions de persones
consumidores de cànnabis i els seus clubs i, en conseqüència, de les persones físiques associades.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació a l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte establir clarament el model d’activitat de les associacions de persones consumidores de cànnabis, regulant aquesta modalitat d’associació, la denominació, les finalitats, els requisits de constitució, modificació, extinció i liquidació, el contingut dels estatuts, dels òrgans de govern, dels drets i deures
dels associats, i les obligacions de les associacions i els seus clubs, així com la tinença i el consum personal de cànnabis.
Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i supressió de l’article 1

Aquesta llei té com a objecte establir el règim jurídic de les associacions de persones consumidores de cànnabis, les normes generals per a la constitució, organització i funcionament d’aquestes Associacions i els seus clubs.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 2, juntament amb una esmena tècnica d’adequació de l’article que regula l’objecte de la
futura llei de conformitat amb el contingut final de la Proposició de llei. L’article 1
queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir el règim jurídic de les associacions de consumidors de cànnabis i llurs clubs, la regulació de totes les actuacions que duen a terme, 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.»
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 1 i 3.
3.01.02. Proposicions de llei
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TEXT PRESENTAT

Article 2. Finalitat

Les finalitats de la present llei són
a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una
política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis.
b) Vetllar pel respecte i garantir els drets de les persones consumidores de cànnabis, i compatibilitzar-los amb els de la resta de la població.
c) Establir els mecanismes per la protecció de la salut de les persones consumidores de cànnabis, en especial al control i la informació sobre la qualitat i les característiques i efectes del producte que consumeixen.
d) Impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències
i efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància,
e) Establir les condicions de l’exercici de la seva activitat pels ajuntaments de
Catalunya i donar-ne publicitat.
f) Establir mecanismes per millorar la seva activitat des d’una perspectiva de
Salut Pública.
g) Establir els mecanismes per a la protecció mediambiental en l’exercici de les
activitats de les associacions.
h) Dotar als ens municipals d’instruments per a l’autorització de les activitats de
les associacions de consumidors de Cànnabis.
i) Establir un marc de seguretat jurídica per a les activitats de les associacions de
consumidors de cànnabis.
j) Promoure mecanismes per a garantir la seguretat pública i privada en el desenvolupament de les activitats de les associacions de consumidors de cànnabis.
k) Garantir els drets dels socis que integren aquestes associacions
ESMENES PRESENTADES

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió de part de l’article 2

Article 2. Finalitat
Les finalitats de la present llei són:
a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una
política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis.
b) Vetllar pel respecte i garantir els drets de les persones consumidores de cànnabis, i compatibilitzar-los amb els de la resta de la població.
c) Establir els mecanismes per la protecció de la salut de les persones consumidores de cànnabis, en especial al control i la informació sobre la qualitat i les característiques i efectes del producte que consumeixen.
d) Impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències
i efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància,
e) Establir les condicions de l’exercici de la seva activitat pels ajuntaments de
Catalunya i donar-ne publicitat.
f) Establir mecanismes per millorar la seva activitat des d’una perspectiva de
Salut Pública.
g) Establir els mecanismes per a la protecció mediambiental en l’exercici de les
activitats de les associacions.
h) Dotar als ens municipals d’instruments per a l’autorització de les activitats de
les associacions de consumidors de Cànnabis.
i) Establir un marc de seguretat jurídica per a les activitats de les associacions de
consumidors de cànnabis.
j) Promoure mecanismes de desenvolupament de les activitats de les associacions de consumidors de cànnabis.
k) Garantir els drets dels socis que integren aquestes associacions.
3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació i addició a l’article 2

Article 2. Finalitat
Les finalitats de la present llei són
a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una
política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis.
b) Vetllar pel respecte i garantir els drets de les persones consumidores de cànnabis, i compatibilitzar-los amb els de la resta de la població.
c) Establir els mecanismes per la protecció de la salut de les persones consumidores de cànnabis, en especial al control i la informació sobre la qualitat i les característiques i efectes del producte que consumeixen.
d) Impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències
i efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància.
e) Establir les condicions generals i requeriments de l’exercici de l’activitat de les
associacions de persones consumidores de cànnabis i els seus clubs de forma transparent, per tal que els Ajuntaments de Catalunya en siguin coneixedors mantenint
aquests la capacitat de regulació pròpia de l’àmbit local urbanístics, de seguretat,
higiene o convivència.
f) Establir mecanismes per millorar la seva activitat des d’una perspectiva de
Salut Pública , amb coordinació amb les polítiques de Salut Pública 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.
h) Dotar als ens municipals d’instruments per a l’autorització de les activitats de
les associacions de persones consumidores de Cànnabis , especificant clarament on
recauen les competències sobre el control de l’activitat.
i) Establir un marc de seguretat jurídica per a les activitats de les associacions de
persones consumidores de cànnabis.
j) Promoure mecanismes per a garantir la seguretat pública i privada en el desenvolupament de les activitats de les associacions de persones consumidores de cànnabis.
k) Garantir els drets de les persones associades que integren aquestes associacions.
l) Disminuir qualsevol impacte de l’activitat de les associacions en els entorns
propers.
Lletra A
Esmena 6
GP de Ciutadans (2)
De modificació de la lletra a de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una
política orientada a minimitzar i advertir dels riscos i danys del consum del cànnabis i dels riscos d’addiccions perjudicials per la salut.
Lletra B
Esmena 7
GP de Ciutadans (3)
De modificació de la lletra b de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

b) Vetllar pel respecte als drets de les persones consumidores de cànnabis i garantir que el seu exercici sigui conforme amb la legalitat i els drets i llibertats de
totes les persones.

3.01.02. Proposicions de llei
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Lletra C
Esmena 8
GP de Ciutadans (4)
De modificació de la lletra c de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

c) Establir determinats mecanismes per a la protecció de la salut de les persones
consumidores de cànnabis, en especial al control i la informació sobre la qualitat i
les característiques i efectes del producte que consumeixen.
Lletra D
Esmena 9
GP Socialista (2)
De modificació a l’apartat d, de l’article 2

«d) [...] educació, prevenció i gestió de riscos sobre les conseqüències [...].»
Lletra E
Esmena 10
GP de Ciutadans (5)
De modificació de la lletra e de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

e) Establir determinats requisits i determinades condicions tendents a garantir
l’exercici, conforme a la legalitat vigent, dels drets de les persones consumidores de
cànnabis.
Lletra F
Esmena 11
GP de Ciutadans (6)
De modificació de la lletra f de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

f) Establir mecanismes per integrar la protecció de la salut pública com a principi de la seva activitat.
Lletra G
Esmena 12
GP de Ciutadans (7)
De modificació de la lletra g de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

g) Establir mecanismes per integrar la protecció mediambiental com a principi
de la seva activitat.
Lletra H
Esmena 13
GP de Ciutadans (8)
De modificació de la lletra h de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

h) Millorar el marc jurídic en què han de conviure de manera coordinada els
drets de les persones membres de l’associació de persones i les facultats d’ordenació
i cooperació que, conforme a la normativa bàsica, tenen les diverses administracions implicades.
Lletra I
Esmena 14
GP de Ciutadans (9)
De modificació de la lletra i de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

i) Dotar de major seguretat jurídica a l’exercici dels drets de les persones membres d’associacions de consumidors de cànnabis en el marc de les seves activitats.

3.01.02. Proposicions de llei
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 9 amb la incorporació d’una
esmena tècnica. La lletra d) de l’article 2 queda redactada de la manera següent:
«d) Impulsar mesures informatives, educatives, de gestió de riscos i de prevenció
sobre les conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al consum del cànnabis.»
La Ponència recomana l’adopció de la lletra f) de l’esmena núm. 5.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
5 i 6 i el text de la proposició (lletra a) de l’article 2), amb el redactat següent:
«a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una
política orientada a minimitzar i advertir dels riscos i danys del consum del cànnabis.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
5 i 7 i el text de la proposició (lletra b) de l’article 2), amb el redactat següent:
«b) Vetllar pel respecte als drets dels consumidors de cànnabis, garantir que el
seu exercici sigui conforme amb la legalitat i fer-los compatibles amb els drets i llibertats de totes les persones.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
5 i 10 i el text de la proposició (lletra e) de l’article 2), amb el redactat següent:
«e) Establir les condicions de l’exercici de l’activitat de les associacions dels consumidors de cànnabis.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
5 i 13 i el text de la proposició (lletra h) de l’article 2), amb el redactat següent:
«h) Dotar als ens municipals dels criteris per a l’autorització de les activitats de
les associacions de consumidors de cànnabis.»
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica a l’esmena núm. 5, lletra
i), i el text de la proposició. La lletra i) de l’article 2 queda redactada de la manera
següent:
«i) Establir el règim jurídic de les activitats de les associacions de consumidors
de cànnabis.»
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 4, 8, 11, 12 i 14.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Àmbit d’aplicació

Aquesta llei serà d’aplicació a les entitats definides a l’article 4 que tinguin el seu
domicili o desenvolupin les seves activitats a Catalunya.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 15
GP de Ciutadans (10)
De modificació de l’article 3, que passa a tenir el següent redactat

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei serà d’aplicació a:
1. Les entitats que:
a) tinguin el seu domicili a Catalunya.
b) desenvolupin principalment les seves activitats a Catalunya.
c) tinguin el seu centre d’interessos principals a Catalunya. S’entendrà per centre
d’interessos principals el lloc on es prenguin les decisions d’administració de l’associació.
2. Els clubs socials de cànnabis situats a Catalunya.
3. Els clubs socials de fumadors de cànnabis situats a Catalunya.

3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 16
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació a l’article 3

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei serà d’aplicació a les entitats definides a l’article 4 que tinguin el seu
domicili i desenvolupin les seves activitats a Catalunya.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada en Comissió de l’esmena núm. 15.
La ponent del GP de Junts pel Sí anuncia la retirada en Comissió de l’esmena
núm. 16.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Definicions

Als efectes d’aquesta llei es considera:
a) Associacions de persones consumidores de cànnabis: Son associacions sense
ànim de lucre, legalment constituïdes, que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis
entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així danys
sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis, d’acord
amb la legalitat vigent.
b) Club social de cànnabis: Es un espai d’àmbit privat gestionat per una associació de persones consumidores de cànnabis, que reuneix les condicions idònies i on
principalment es duu a terme el consum de cànnabis per part dels seus membres.
c) Club social de fumadors de cànnabis: Es un espai d’àmbit privat gestionat per
una associació de persones consumidores de Cànnabis, que reuneix les condicions
idònies i on principalment es du a terme el consum de Cànnabis mitjançant combustió.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació de l’article 4

«a) Als efectes d’aquesta llei es considera a les Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis amb els següents efectes:
Una Associació ha de ser gestionada de manera assembleària, celebrant com a
mínim dues assemblees generals ordinàries a l’any, atorgant veu i vot a cadascun
dels seus associats i sempre respectant les decisions de l’Assemblea com a òrgan
màxim de decisió de l’associació. Tal i com estableix la Llei d’Associacions, una
associació ha de donar compliment estricte a la Llei d’Associacions gestionant-se
col·lectivament i de forma assembleària.
Una Associació ha de funcionar sense ànim de lucre. Els beneficis obtinguts per
les associacions, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, s’hauran de destinar, exclusivament, al compliment dels seus fins,
sense que càpiga en cap cas el repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquin amb aquells, ni entre els seus parents, ni la seva
cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.»

3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 18
GP de Ciutadans (11)
De modificació de l’article 4, que passa a tenir el següent redactat

Als efectes d’aquesta llei es considera:
a) Associacions de persones consumidores de cànnabis: són associacions sense
ànim de lucre, legalment constituïdes, que agrupen persones físiques majors d’edat
i amb plena capacitat psicofísica de les seves facultats de raonament, lliure decisió
i expressió que, com a socis, s’autoabasteixen i consumeixen personalment aquesta
substància en un àmbit privat tancat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així danys sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del
cànnabis, d’acord amb la legalitat vigent.
b) Club social de cànnabis: és un espai tancat d’àmbit estrictament privat, gestionat i responsabilitat d’una associació de persones consumidores de cànnabis, que
complint els requisits i condicions legals als efectes permet únicament i exclusivament el consum de cànnabis propi, personal i en quanties reduïdes com a màxim a
les necessàries per al consum diari immediat per part dels seus associats puguin duu
a terme el consum de cànnabis conforme a la legalitat vigent.
c) Club social de fumadors de cànnabis: és un espai tancat d’àmbit estrictament
privat, gestionat i responsabilitat d’una associació de persones consumidores de
cànnabis, que complint els requisits i condicions legals als efectes permet únicament
i exclusivament el consum de cànnabis propi, personal i en quanties reduïdes com a
màxim a les necessàries per al consum diari immediat per part dels seus associats
puguin duu a terme el consum de cànnabis mitjançant combustió conforme a la legalitat vigent.
Esmena 19
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació i addició a l’article 4

Article 4 Definicions
Als efectes d’aquesta llei es considera:
a) Associacions de persones consumidores de cànnabis: Són associacions sense
ànim de lucre, legalment constituïdes, que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis
entre les persones associades, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta
substància en un àmbit privat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així
danys socials i sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del
cànnabis, d’acord amb la legalitat vigent.
b) Club social de cànnabis: Es un espai d’àmbit privat i regulat gestionat per
una associació de persones consumidores de cànnabis, que reuneix les condicions
idònies i on principalment es duu a terme el consum de cànnabis per part dels seus
membres.
c) Autoproveïment: La producció mitjançant cultiu i procés del cànnabis per a la
distribució d’aquest, sempre dins l’àmbit de l’associació, exclusiu per les persones
sòcies i segons la regulació d’aquesta mateixa llei.
Lletra A
Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
De supressió de part de la lletra a de l’article 4

a) Associacions de persones consumidores de cànnabis: Son associacions sense
ànim de lucre, legalment constituïdes, que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis
entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així danys
sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis, d’acord
amb la legalitat vigent.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 17, juntament amb l’esmena núm. 30 i el text de la proposició, sobre el nombre d’assemblees ordinàries, el qual esdevindria el text de l’article 8 (veure recomanacions de la
Ponència a l’article 8)
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 19 i el
text de la proposició. L’article 4 queda redactat de la manera següent:
«Als efectes d’aquesta llei es considera:
a) Associacions de consumidors de cànnabis: són associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis entre les
persones associades, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així
danys socials i sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del
cànnabis.
b) Club de consumidors de cànnabis: és un espai d’àmbit privat gestionat per
una associació de consumidors de cànnabis, que reuneix les condicions idònies i on
principalment es duu a terme el consum de cànnabis per part dels seus membres.
c) Autoabastament: les actuacions que duu a terme una associació de consumidors 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 intrasferible dels seus associats i sempre dins l’àmbit de l’associació.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm. 33,
36 i 37 i el text de la proposició (veure recomanacions de la Ponència a l’article 9)
que comporta afegir la definició de consumidor de cànnabis a l’article 4 amb el
redactat següent:
«a bis) Consumidor de cànnabis: la persona major d’edat que decideix consumir
cànnabis voluntàriament o la que ho necessita per motius terapèutics.»
La Ponència acorda substituir a tot el text de la Proposició de llei els termes
«autoproveïment» i «autoabastiment» pel terme «autoabastament».
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 18 i 20.

TEXT PRESENTAT

Títol II. Constitució de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Constitució, personalitat jurídica i obligacions registrals

1. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya es constituiran
com associacions sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació y el llibre tercer
del codi civil de Catalunya, i gaudiran de personalitat jurídica pròpia d’acord amb
que aquestes estableixen.
2. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya s’hauran d’inscriure en la secció específica del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 21
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació de l’article 5

Article 5. Constitució, personalitat jurídica i obligacions registrals
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis de Catalunya es constituiran com associacions sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei
la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació y el llibre
tercer del codi civil de Catalunya, i gaudiran de personalitat jurídica pròpia d’acord
amb el que aquestes estableixen.
2. Les associacions de persones consumidores de cànnabis de Catalunya s’hauran d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, en la
classificació funcional específica creada a efectes estadístics i de cens d’acord amb
el què preveu el Codi Civil de Catalunya. També hauran d’inscriure’s en el registre
municipal d’associacions o de clubs cannàbics, si la regulació local ho preveu.
3. Les associacions hauran de respectar les ordenances municipals, sempre que
no contradiguin aquesta Llei, i obtenir la llicència d’activitat corresponent.
4. Qualsevol fusió, escissió, modificació, extinció i liquidació d’una associació
de persones consumidores de cànnabis, es farà d’acord amb el que estableixen les
lleis esmentades a l’article 5.1 i es farà per un procediment democràtic, convocant
els òrgans i l’assemblea pertinent per la seva aprovació. Tant el procediment com
el resultat no podrà contradir els aspectes regulats en aquesta llei o en el reglament
posterior.
Esmena 22
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’un text al final de l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. Constitució, personalitat jurídica i obligacions registrals
1. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya es constituiran
com a associacions sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei i la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i el llibre tercer
del codi civil de Catalunya, i gaudiran de personalitat jurídica pròpia d’acord amb
el que aquestes estableixen.
2. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya s’hauran d’inscriure en la secció específica del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i estaran sotmeses a la supervisió del Protectorat.
Addició de nous apartats
Esmena 23
GP Socialista (3)
D’addició d’un apartat 3, a l’article 5

«3. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya hauran de respectar les ordenances municipals i, inscriure’s en el registre municipal, si existeix.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm. 21 i
23 i el text de la proposició de llei. L’article 5 queda redactat de la manera següent:
«1. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya es constituiran
com associacions sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i el llibre tercer
del codi civil de Catalunya, i gaudiran de personalitat jurídica pròpia d’acord amb
el que aquestes estableixen.
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2. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya s’hauran d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, en la classificació funcional específica creada a efectes estadístics i de cens d’acord amb el què preveu el Codi Civil de Catalunya. També hauran d’inscriure’s en el registre municipal
d’associacions o de clubs cannàbics, si la regulació local ho preveu.
3. Les associacions hauran de respectar les ordenances municipals, sempre que
no contradiguin aquesta Llei, i obtenir l’autorització corresponent.»
La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena núm. 22.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Socis fundadors

Els socis/es fundadors/es hauran de ser persones majors d’edat i consumidores
de cànnabis.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 24
GP de Ciutadans (13)
De modificació de l’article 6, que resta redactat de la següent manera

Article 6. Socis fundadors
1. Els socis/es fundadors/es hauran de ser persones majors d’edat amb plena
capacitat psicofísica de les seves facultats de raonament, lliure decisió i expressió i
consumidores de cànnabis.
2. Per a acreditar la condició de consumidores tant en el moment fundacional
como per la incorporació de qualsevol soci serà precís aportar acreditació individual i suficient d’ésser un consumidor de cànnabis habitual. S’entendrà que es compleix aquest requisit si s’aporta documentació de naturalesa sanitària suficient.
Esmena 25
GP Socialista (4)
De modificació de l’article 6

«[...} hauran de ser persones majors de 21 anys i consumidores [...].»
Esmena 26
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació a l’article 6

Article 6. Socis fundadors
Les persones que decideixin fundar una associació, i per tant, ser-ne els primeres persones associades, hauran de ser persones majors d’edat i consumidores de
cànnabis.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent del GP Socialista anuncia la retirada en Comissió de l’esmena núm. 25.
La ponent del GP de Junts pel Sí anuncia la retirada en Comissió de l’esmena
núm. 26.
La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena núm. 24.
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TEXT PRESENTAT

Article 7. Fins i objectius específics

Entre els seus fins i objectius hauran de constar:
a) L’autoabastiment i distribució de cànnabis entre els seu socis/es per al seu consum privat, d’acord amb la legalitat vigent.
b) La prevenció de riscos i reducció de danys associats al mercat clandestí i a
determinats usos del cànnabis.
c) Proporcionar als seus associats informació sobre el seu consum.
d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 7, que resta redactat de la següent manera

Article 7. Fins i objectius específics
1. Entre els seus fins i objectius hauran de constar:
a) Permetre la realització dels drets dels seus associats en el marc de l’associació
d’acord amb la legalitat vigent.
b) La prevenció de riscos i reducció de danys associats al mercat clandestí i a
determinats usos del cànnabis.
c) Proporcionar als seus associats informació sobre el seu consum.
d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis consumit pels seus socis.
2. En tot cas, l’objecte o finalitat de l’associació garantirà que les activitats dels
seus associats, especialment la realitzada en els seus clubs, és conforme amb el consum personal o compartit atípic.
3. Els estatuts de les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran
d’ésser conformes amb allò previst en les diferents lleis aplicables a aquestes.
Esmena 28
GP de Junts pel Sí (8)
De modificació de l’article 7

Article 7. Fins i objectius específics
Entre els seus fins i objectius hauran de constar:
a. L’autoproveïment i distribució de cànnabis entre les seves persones associades
per al seu consum privat, d’acord amb la legalitat vigent.
b. La prevenció de riscos i reducció de danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.
c) Proporcionar als seus associats informació relativa al consum, a la substància, als riscos derivats del consum i tot allò que des dels programes específics de salut pública s’hagi de transmetre al les persones associades.
d) El control de la qualitat i les propietats de la substància en la producció i distribució a les persones associades.
Lletra B
Esmena 29
GP Socialista (5)
De modificació a l’apartat b, de l’article 7

«b) La gestió de riscos [...}.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm. 28 i
29 i el text de la proposició de llei, amb el redactat següent:
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«a) L’autoabastament i distribució de cànnabis entre els seus associats per al seu
consum privat.
b) La prevenció de riscos i la reducció de danys associats al mercat clandestí i a
determinats usos del cànnabis.
c) Proporcionar als seus associats informació relativa al consum, a la substància, als riscos derivats dels consum i tot allò que des dels programes específics de
salut pública s’hagi de transmetre a les persones associades.
d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis en la producció i distribució a les persones associades.»
La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena núm. 27.

TEXT PRESENTAT

Títol III. Organització i funcionament
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Organització

Les associacions de persones consumidores de cànnabis s’organitzaran d’acord
amb la normativa vigent reguladora del dret d’associació, Llei Orgànica 1/2002 i el
Llibre III del Codi Civil de Catalunya i per les disposicions de la present llei.
ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats
Esmena 30
GP de Junts pel Sí (9)
D’addició dels apartats 2 i 3, passant l’actual text a ser l’apartat 1 de l’article 8

Article 8. Organització
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis s’organitzaran d’acord
amb la normativa vigent reguladora del dret d’associació, Llei Orgànica 1/2002 i el
Llibre III del Codi Civil de Catalunya i per les disposicions de la present llei.
2. Les associacions han de ser gestionades d’acord a la Llei d’Associacions amb
una gestió col·lectiva i de forma assembleària, celebrant com a mínim dues assemblees generals ordinàries a l’any, atorgant veu i vot a cadascun dels seus associats
i sempre respectant les decisions de l’Assemblea com a òrgan màxim de decisió de
l’associació.
3. Tal com s’ha definit les associacions, aquestes seran sense ànim de lucre. Els
beneficis obtinguts derivats de l’exercici de les activitats de l’associació, inclosos
qualsevol prestació que no contradigui aquesta llei, s’hauran de destinar, exclusivament, al compliment de la seva finalitat, sense que es pugui produir, en cap cas,
repartiment de beneficis entre les seves persones associades i controlant conflictes
d’interessos amb familiars ni sota cap fórmula de cessió gratuïta a persones físiques
o jurídiques amb interès lucratiu.
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Esmena 31
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 8, de manera que l’actual redacció passa a ser
l’apartat 1

Article 8. Organització
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis s’organitzaran d’acord
amb la normativa vigent reguladora del dret d’associació, Llei Orgànica 1/2002 i el
Llibre III del Codi Civil de Catalunya i per les disposicions de la present llei.
2. Les associacions de persones consumidores de cànnabis regulades a l’empara
tenen limitat a quaranta el número de persones sòcies. En cap cas es podrà ampliar
el número de persones sòcies i les incorporacions respondran a les baixes que s’hagin produït.
Addició de nous articles
Esmena 32
GP de Ciutadans (15)
D’addició d’un nou article 8 bis

Article 8 bis. Mesures de diligència deguda
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran de dotar-se
i aplicar efectivament mesures de diligència deguda als efectes de prevenir, detectar i
posar remei a qualsevol pràctica o activitat relativa al consum i la possessió de cànnabis que no sigui conforme amb l’ordenament jurídic vigent.
2. Als efectes del previst a l’apartat 1 anterior, l’òrgan de gestió i direcció de l’associació haurà d’implementar i aplicar com a mínim les següents mesures de diligència deguda:
a. Comprovació i acreditació que el consum de cànnabis que es dugui a terme
en els clubs socials de cànnabis i els clubs socials de fumadors de cànnabis es faci
exclusivament pels associats.
b. Mecanismes de prevenció, detecció, investigació, sanció de l’associat o associats que incompleixi els seus deures.
c. Mecanismes de comunicació immediata al Protectorat i les autoritats competents de tots aquells indicis d’activitats no conforme amb l’ordenament jurídic.
d. Mecanismes d’expulsió d’aquells associats que incompleixin els seus deures
i de les persones que no compleixin amb allò disposat en aquesta llei i els estatuts
d’aquesta llei.
e. Mecanismes d’elaboració d’una memòria anual d’aplicació efectiva de les mesures de diligència deguda que haurà d’ésser aprovada per l’assemblea de socis.
f. Mecanismes de prevenció i detecció d’un consum patològic.
3. L’òrgan de gestió i direcció haurà de vetllar especialment pel compliment del
previst en aquesta llei i l’aplicació efectiva de les mesures de diligència deguda previstes en aquesta llei i adaptar-los en cada moment per garantir la seva efectivitat.
4. En cas que l’associació superi un número d’associats igual o superior a cinquanta persones o tot i no superar aquest número disposi, almenys, d’un club social
de cànnabis o un club social de fumadors de cànnabis amb aforament per més de
cinquanta associats o d’un número de clubs amb un aforament que superi en el seu
conjunt, l’associació haurà de:
– sotmetre a auditoria per un professional jurídic acreditat i independent, al
menys, amb caràcter anual, l’adequació i la idoneïtat de les mesures de diligència
deguda adoptades i la seva aplicació efectiva.
– d’aprovar amb caràcter anual un pla específic que asseguri l’aplicació efectiva
de les mesures de diligència deguda.
– disposar d’un òrgan permanent i independent de l’òrgan de gestió i direcció
destinat a l’aplicació efectiva de les mesures de diligència deguda.
– comunicar aquesta circumstància al Protectorat de les associacions.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 30,
juntament amb l’esmena núm. 17 i el text de la proposició, amb el redactat següent:
«Article 8. Organització i nombre de reunions
1. Les associacions de consumidors de cànnabis s’organitzen d’acord amb 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 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
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.»
La Ponència no fa cap recomanació a les esmenes núm. 31 i 32.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Condicions d’ingrés a nous socis

Els socis de les associacions de consumidors de cànnabis hauran de complir els
següents requisits:
a) Ser majors d’edat
b) Ser consumidors de cànnabis
c) Tenir l’aval d’un altre soci
ESMENES PRESENTADES

Esmena 33
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació de l’article 9

Article 9. Condicions d’ingrés de noves persones associades
Les persones sòcies de les associacions de persones consumidores de cànnabis
hauran de complir els següents requisits:
a) Ser majors d’edat
b) Ser consumidores habituals de Cànnabis o bé disposar d’un consell terapèutic
c) Tenir l’aval físic d’una altra persona sòcia
Lletra A
Esmena 34
GP Socialista (6)
De modificació a l’apartat a, de l’article 9

«a) Ser majors de 21 anys, llevat les excepcions de l’article 9 bis.»
Lletra B
Esmena 35
GP Socialista (7)
D’addició a l’apartat b, de l’article 9

«b) [...] de cànnabis o haver estat diagnosticada d’alguna malaltia per a la qual
l’ús de cànnabis està indicada.»
Lletra C
Esmena 36
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació de la lletra c de l’article 9

Article 9. Condicions d’ingrés a nous socis
c) Tenir l’aval físic d’un altre soci o sòcia. El soci avalador només podrà exercir
com a tal en 5 ocasions.
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Esmena 37
GP Socialista (8)
D’addició a l’apartat c, de l’article 9

«c) [...] aval físic d’un altre soci.»
Addició de noves lletres
Esmena 38
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició d’una nova lletra d a l’article 9

d) No patir cap malaltia mental incompatible amb l’ús del cànnabis.
Esmena 39
GP Socialista (9)
D’addició d’un apartat d, a l’article 9

«d) Signar la declaració jurada sobre el seu estat de salut, que certifiqui que ha
rebut les condicions de retirada, i que disposa de tota la informació relativa als seus
drets i deures com a soci. El contingut específic d’aquest document es determinarà
per reglament.»
Esmena 40
GP de Ciutadans (16)
D’addició de dues noves lletres d i e a l’article 9

Article 9. Condicions d’ingrés a nous socis
Els socis de les associacions de consumidors de cànnabis hauran de complir els
següents requisits:
a) Ser majors d’edat.
b) Ser consumidors de cànnabis
c) Tenir l’aval d’un altre soci.
d) Acreditar degudament el caràcter de consumidor habitual de cànnabis.
e) Qualsevol dels requisits i condicions previstos en la política d’admissió d’associats.
Addició de nous articles
Esmena 41
GP de Ciutadans (16 bis)
D’addició d’un nou article 9 bis

Article 9 bis. Deures dels socis o associats
1. Els socis o associats hauran de complir amb els deures que la llei i els estatuts
estipulen.
2. En tot cas, els socis hauran de:
a) Destinar el cànnabis per al seu consum personal propi per finalitats lúdiques
i/o terapèutiques,
b) Evitar el consum excessiu o patològic,
c) Abstenir-se de realitzar qualsevol comportament que no sigui conforme amb la
normativa administrativa o penal relatiu a la salut pública,
d) Informar i col·laborar activament amb les autoritats competents amb la investigació de qualsevol il·lícit que estiguin investigant,
e) Informar sense dilacions indegudes a les autoritats competents qualsevol indici o sospita d’il·lícit administratiu o penal.
f) Acceptar i assumir els deures de col·laboració que el protocol de prevenció,
detecció i tractament de consum patològic.
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Esmena 42
GP Socialista (10)
D’addició d’un article 9 bis

«Excepcions
Les persones d’entre 18 i 21 anys podran formar part de les associacions de consumidors de cànnabis sempre que es compleixin els següents requisits:
a) Realitzar una formació sobre consum de risc, reducció de danys i coneixement
del cànnabis tal i com determina el títol Vè.
b) Limitar a 2 grams la quantitat màxima per retirada diària, fins a un màxim
de 20 grams mensuals.
En tot cas, quedarà prohibida l’entrada als menors de 18 anys.»
Esmena 43
GP de Ciutadans (17)
D’addició d’un nou article 9 ter

Article 9 ter. Deure dels membres de l’òrgan de gestió i administració
1. Sens perjudici dels deures legals establerts a la normativa general aplicable,
cadascun dels membres de l’òrgan de gestió i administració de l’associació haurà de:
– Vetllar especialment perquè el desenvolupament de les activitats dels associats
s’ajusti en tot moment a la legalitat vigent aplicable,
– Comunicar sense dilacions indegudes a les autoritats competents qualsevol indici o sospita d’il·lícit administratiu o penal,
– Promoure la investigació i en el seu cas, sanció, incloent la possible expulsió,
dels socis que no compleixin amb els seus deures,
– Informar i col·laborar activament amb les autoritats competents amb la investigació de qualsevol il·lícit que estiguin investigant,
– Informar i col·laborar activament amb les autoritats sanitàries en l’aplicació
del protocol de prevenció, detecció i tractament de consum patològic,
– Complir amb diligència amb els requisits previstos en aquesta llei.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm. 33,
35, 36 i 37 i el text de la proposició de llei, que comporta modificar l’article 9 i addicionar un nou article 9 bis). Aquesta transacció també comporta afegir la definició
de consumidor de cànnabis en l’article 4 (veure recomanacions de la Ponència a l’article 4). Els articles 9 i 9 bis queden redactats de la manera següent:
«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 9 bis.4
per als majors d’edat que necessiten consumir la substància per motius terapèutics.
Article 9 bis. 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’associat avalador, les dades de la persona avalada i el terme aval o qualsevol altra
fórmula 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 estatus de l’associació poden
establir un nombre anual inferior de persones avalades.
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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’establir per reglament.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 67 (lletra e) de l’article 12) i una esmena tècnica per congruència amb el contingut dels
articles 12 i 12 bis (veure recomanacions Ponència a l’article 12), que consisteix en
afegir una lletra d) a l’article 9, amb la redacció següent:
«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.»
El ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de
l’esmena núm. 38.
El ponent del GP Socialista anuncia la retirada en Comissió de les esmenes núm.
34, 39 i 42.
La Ponència no fa cap recomanació a les esmenes núm. 40, 41 i 43.

TEXT PRESENTAT

Article 10. Drets dels socis

1. Els/les socis/es tindran dret a participar en l’organització, les activitats, així
com a gaudir dels serveis de l’associació d’acord amb el que preveuen les lleis, els
estatuts i reglaments de l’associació.
2. Els/les socis/es tindran dret a rebre una informació veraç per part de l’associació.
3. Tota persona sòcia podrà consultar en qualsevol moment la seva fitxa de consum.
4. Tota persona sòcia tindrà dret a dret a conèixer el resultat de les proves analítiques periòdiques.
5. Tota persona sòcia podrà en qualsevol moment sol·licitar la disminució de la
seva previsió de consum o donar-se de baixa de l’activitat/programa d’autoproveïment sense que hagi d’abonar cap cost.
6. Tota persona sòcia té dret a participar en els programes de prevenció de riscos
de l’associació.
7. Tota persona sòcia té dret a ser informada per l’associació sobre els programes
de detecció precoç i derivació de casos de consum problemàtic o abusiu.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 44
GP de Junts pel Sí (11)
De modificació i addició a l’article 10

Article 10. Drets i obligacions de les persones sòcies
1. Les persones associades tindran dret a participar en l’organització, les activitats, així com a gaudir dels serveis de l’associació d’acord amb el que preveuen les
lleis, els estatuts i reglaments de l’associació.
2. Les persones associades tindran dret a rebre una informació veraç per part de
l’associació.
3. Tota persona sòcia podrà consultar en qualsevol moment la seva fitxa de consum.
4. Tota persona sòcia tindrà dret a dret a conèixer el resultat de les proves analítiques periòdiques de la substància que es distribueix.
5. Tota persona sòcia podrà en qualsevol moment sol·licitar la disminució de la
seva previsió de consum o donar-se de baixa de l’activitat/programa d’autoproveïment sense que hagi d’abonar cap cost.
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6. Tota persona sòcia té dret a participar en els programes de prevenció de riscos
de l’associació.
7. Tota persona sòcia té dret a ser informada per l’associació sobre els programes
de detecció precoç i derivació de casos de consum problemàtic o abusiu.
8. Les persones sòcies es comprometen al consum de la substància dispensada
estrictament en l’àmbit privat.
9. Les persones sòcies es comprometen a no transmetre a terceres persones allò
que li és dispensat a títol personal com a membres de l’associació.
10. Les persones sòcies es comprometen a no consumir en situacions en que es
pugui perjudicar a terceres persones, sobretots a menors d’edat.
11. Les persones sòcies han de ser responsables del seu propi consum. En cas
de detecció de consums problemàtics o que afectin algun aspecte de la salut, es re·
glamentarà el protocol per a informar al sistema de salut.
12. Cada persona sòcia només podrà avalar un màxim de 5 persones l’any.
Apartats 1 a 3

No hi ha cap esmena presentada.
Apartat 4
Esmena 45
GP Socialista (11)
D’addició a l’apartat 4, de l’article 10

«4. [...] proves analítiques periòdiques, que hauran de realitzar-se en laboratoris
autoritzats per l’administració.»
Apartat 5

No hi ha cap esmena presentada.
Apartat 6
Esmena 46
GP Socialista (12)
De modificació a l’apartat 6, de l’article 10

«6. [...] té dret a participar en els programes de gestió de riscos de l’associació».
Apartat 7

No hi ha cap esmena presentada.
Addició de nous apartats
Esmena 47
GP Socialista (13)
D’addició d’un apartat 8, a l’article 10

«8. Tota persona sòcia té dret a una informació de la identificació, composició
(THC, CBD), consum recomanable, consum de risc, i efectes de totes les varietats
cannàbiques disponibles al club.»
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Addició de nous articles
Esmena 48
GP Socialista (14)
D’addició d’un article 10 bis

«Article 10 bis)
Deures dels socis
Els socis tindran el deure de:
1. fer un consum responsable de la substància, en les condicions marcades pel
club cannàbic.
2. complir i fer complir la normativa de cada club.
3. facilitar la documentació requerida pel club.
4. fer un correcte ús de les instal·lacions del club.
5. respectar les normes de convivència amb la resta de socis i amb el veïnatge.
6. comunicar qualsevol canvi de les seves dades personals de contacte.
7. a no avalar a més de 10 nous associats/des.
8. facilitar qualsevol informació que impliqui un canvi en les seves condicions de
salut que pugui condicionar el consum de cànnabis.»
Esmena 49
GP Socialista (15)
D’addició d’un article 10 ter

«Article 10 ter. Extinció de la condició de soci
La condició de soci es podrà extingir:
a) en qualsevol moment, per decisió expressa del club cannàbic, prèvia comunicació al soci.
b) si han passat més de sis mesos des de la darrera visita al club cannàbic enregistrada a la seva fitxa de consum.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm. 44,
45, 46 i 48 i el text de la proposició de llei, que comporta establir de forma separada
en dos articles la regulació dels drets i deures dels socis, de manera que l’article 10
estableix la regulació dels drets dels socis, tal i com s’estableix en el text de la proposició, i s’addiciona un nou article 10 bis) que estableix els deures dels socis. L’article 10 i l’article 10 bis queden redactats de la manera següent:
«Article 10. 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 11, amb les úniques
limitacions establertes per la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 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, seguiment i derivació de casos de consum problemàtic o abusiu del cànnabis.
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h) Avalar nous associats, amb els límits que estableix l’article 9 bis.
Article 10 bis. Deures dels associats
Els membres d’una associació de consumidors de cànnabis estan obligats a:
a) Consumir la substància dispensada estrictament en l’àmbit privat i en les condicions marcades per l’associació.
b) Evitar qualsevol situació en què es pugui produir un consum que pugui perjudicar 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 que estableixin els estatuts.»
Així mateix, part de l’esmena 44 (article 10.9) s’integra en l’article 12.2 per raó
del seu contingut, i l’esmena 45 queda integrada en l’article 13.2.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
44, 49 i el text de la proposició de llei, que comporta l’addició d’un nou article 10 ter
per a establir les causes de la pèrdua de la condició d’associat. L’article 10 ter queda
redactat de la manera següent:
«Article 10 ter. 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 o menors d’edat.
d) Per haver obstaculitzat la finalitat i els objectius de l’associació que estableixen els estatuts.
e) Per les altres causes que determinin els estatus i que no contradiguin la Llei
orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d’associació, el llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei
4/2008, del 24 d’abril, 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
garanteixi l’audiència prèvia de l’associat.»
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que comporta l’addició
d’un nou article 10 quater, amb la redacció següent:
«Article 10 quater. 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.»
El ponent del GP Socialista anuncia la retirada en Comissió de l’esmena núm. 47.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Obligacions documentals de les associacions de consumidors
de cànnabis

1. Llibres de registre de socis
a) Les associacions hauran de tenir els llibres de registre de socis actualitzat,
on consti al menys la seva identitat, el número de soci, data d’ingrés, i document
d’identitat.
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En el cas que duguin a terme l’activitat d’autoproveïment i distribució de cànnabis entre els seus socis, d’acord amb la legalitat vigent, hauran de disposar d’un
llibre de registre dels socis inscrits a l’activitat, on consti el seu número, la data de
sol·licitud, la seva previsió de consum i les retirades de consum actualitzades mensualment.
2. Llibres de registre d’autoproveïment.
a) Les associacions que desenvolupin un programa d’autoproveïment privat, hauran de disposar d’un llibre de registre de previsió de consum social en el que constarà al menys el número dels socis/es inscrits, la seva previsió individual i la previsió
total col·lectiva.
b) També hauran de disposar d’un llibre de programació i resultats d’autoproveïment, que certificarà les dates y els cultius programats, les tècniques emprades en
aquests, així com les quantitats recol·lectades y aptes pel consum, d’acord amb la
legalitat vigent.
A aquest efecte l’associació farà un informe tècnic pericial anual per part d’un
professional agrònom extern, que determini que les previsions de cultiu s’ajusten a
les previsions de consum acordades.
3. Registre i control de distribució
a) Les associacions hauran de disposar d’un registre actualitzat del consum dels
socis inscrits al programa d’autoproveïment, on consti al menys el número de soci,
les quantitats retirades i la data de retirada.
b) En el moment que el soci reculli la seva quota de cànnabis s’haurà de verificar
la seva identitat, la previsió de consum aprovada, i les retirades efectuades en el mes
vigent per tal de comprovar que s’ajusta als paràmetres establerts. A tal efecte les
associacions hauran de disposar dels mitjans tècnics, personals e informàtics, que
garanteixin el procés, d’acord amb la legalitat vigent.
4. Registre i control del Transport
a) Un cop realitzat el control de la collita i quantificat el volum final de la producció, s’emetrà autorització escrita per part de la Junta Directiva per al transport
del producte del cultiu des del lloc on es realitzat fins al local on es porta a terme la
distribució controlada. En aquesta autorització figuraran les dades de l’associació,
la identitat del transportista, el destí del transport, i la quantitat i tipus de producte
(summitats florides, resina, restes de fulles, tintura, crema, etc.) que es tracti.
b) El producte haurà d’estar empaquetat i segellat de forma que es pugui garantir
la seva integritat en el procés.
c) No es podrà realitzar el transport en mitjans de transport col·lectiu.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 50
GP de Ciutadans (18)
De supressió a l’article 11

Article 11. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de cànnabis.
1. Llibres de registre de socis a) Les associacions hauran de tenir els llibres de
registre de socis actualitzat, on consti almenys la seva identitat, el número de soci,
data d’ingrés, i document d’identitat.
En el cas que duguin a terme l’activitat d’autoproveïment i distribució de cànnabis entre els seus socis, d’acord amb la legalitat vigent, hauran de disposar d’un
llibre de registre dels socis inscrits a l’activitat, on consti el seu número, la data de
sol·licitud, la seva previsió de consum i les retirades de consum actualitzades mensualment.
2. Es proposa la seva supressió.
3. Es proposa la seva supressió.
4. Es proposa la seva supressió.
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Esmena 51
GP de Junts pel Sí (12)
De modificació i supressió

Article 11. Obligacions documentals de les associacions de persones consumidores de Cànnabis.
1. Llibres de registre de les persones associades
a) Les associacions hauran de tenir els llibres de registre de persones associades actualitzat, on consti al menys nom i cognom, el número de soci, data d’ingrés,
i document d’identitat.
En el cas que duguin a terme el programa d’autoproveïment i distribució de cànnabis entre les seves persones associades, d’acord amb la legalitat vigent, hauran de
disposar d’un llibre de registre persones associades inscrites al programa d’autoproveïment, on consti el seu número, la data de sol·licitud, la seva previsió de consum i
les retirades de consum actualitzades mensualment.
2. Llibres de registre d’autoproveïment.
a) Les associacions que desenvolupin un programa d’autoproveïment privat, hauran de disposar d’un llibre de registre de previsió de consum social en el que constarà al menys el número de les persones associades inscrites, la seva previsió individual i la previsió total col·lectiva.
b) També hauran de disposar d’un llibre de programació i resultats d’autoproveïment, que certificarà les dates i els cultius programats, les tècniques emprades en
aquests, així com les quantitats recol·lectades i aptes pel consum, d’acord amb la
legalitat vigent.
A aquest efecte l’associació farà un informe tècnic pericial, com a mínim anualment, per part d’un enginyer/a o enginyer/a tècnic agrònom extern, que determini
que les previsions de cultiu s’ajusten a les previsions de consum acordades.
3. Registre i control de Distribució
a) Les associacions hauran de disposar d’un registre actualitzat semestralment, i
com a màxim anualment, del consum de les persones associades inscrites al programa d’autoproveïment, on consti al menys el número de soci, les quantitats retirades
i la data de retirada. Es faran revisions cada 6 mesos per tal d’adaptar la producció
a la demanda real de les persones que s’autoproveeixen a l’associació o al revés, si
es dóna el cas que el cultiu no es pot variar.
b) En el moment que el soci retiri una quantitat de cànnabis, s’haurà de verificar
la seva identitat, la previsió de consum aprovada, i les retirades efectuades en el mes
vigent per tal de comprovar que s’ajusta als paràmetres establerts. A tal efecte les
associacions hauran de disposar dels mitjans tècnics, personals e informàtics, que
garanteixin el procés, d’acord amb la legalitat vigent.
Tot allò que fa referència a quantitat màxima a retirar d’un sol cop, en un mateix mes o altres aspectes relacionats amb la distribució, es regularan pel reglament
corresponent.
4. Registre i control del Transport
a) Un cop realitzat el control de la collita i quantificat el volum final de la producció, s’emetrà autorització escrita per part de la Junta Directiva per al transport
del producte del cultiu des del lloc on es realitzat fins al local on es porta a terme la
distribució controlada. En aquesta autorització figuraran les dades de l’associació,
la identitat del transportista, el destí del transport, i la quantitat i tipus de producte
(summitats florides, resina, restes de fulles, tintura, crema, etc.) que es tracti.
b) El producte haurà d’estar empaquetat i segellat de forma que es pugui garantir
la seva integritat en el procés. S’establirà per reglament el tipus d’empaquetat i la
informació de traçabilitat i de la substància que ha de contenir.
c) No es podrà realitzar el transport en mitjans de transport col·lectiu.
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Apartat 1
Esmena 52
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
D’addicció a la lletra a de l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de cànnabis.
1. Llibres de registre de socis
a) Les associacions hauran de tenir els llibres de registre de socis actualitzat
anualment i ben custodiat, on consti al menys la seva identitat, el número de soci,
data d’ingrés, i document d’identitat.
En el cas que duguin a terme l’activitat d’autoproveïment i distribució de cànnabis entre els seus socis, d’acord amb la legalitat vigent, hauran de disposar d’un llibre
de registre dels socis inscrits a l’activitat, on consti el seu número, la data de sol·licitud, la seva previsió de consum i les retirades de consum actualitzades mensualment.
Aquest llibre de registre haurà de ser revisat cada 6 mesos per fer-hi constar les
diferències sobre la previsió de consum i el consum de la persona sòcia. Adaptant la
demanda actual a la producció que al Associació realitzarà.
Esmena 53
GP Socialista (16)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 11

«1. Llibres de registre de socis
a) Les associacions [...]
En el cas que [...]
Ambdós casos, l’actualització dels llibres de registre de socis haurà de ser, com
a màxim, semestral, i haurà d’adaptar la seva producció a la demanda del conjunt
dels socis durant el semestre anterior. La demanda total no podrà sobrepassar l’establerta a l’article 12 de la present Llei.»
Apartat 2
Esmena 54
GP Socialista (17)
D’addició a l’apartat 2, de l’article 11

«2. Llibres de registre d’autoproveïment
b) [...]
A aquest efecte l’associació [...] professional agrònom extern, amb titulació d’enginyer tècnic o superior, que determini que les previsions de cultiu [...].»
Apartat 3

No hi ha cap esmena presentada.
Apartat 4
Esmena 55
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De supressió de l’apartat 4, de l’article 11

Se suprimeix tot el text de l’apartat 4 de l’article 11.
Esmena 56
GP Socialista (18)
D’addició a l’apartat 4, de l’article 11

«4. Registre i control del transport
b) [...]
En relació al transport privat, els socis podran transportar el cànnabis del club
al seu domicili només en un contenidor estandarditzat i únic, tal i com determini el
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reglament de la present llei, que asseguri la no manipulació del contingut durant el
transport del cànnabis.
c) [...].»
Addició de nous apartats
Esmena 57
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 11

5. De la custòdia, precinte i traça.
a) S’establiran mitjans de custòdia, perquè els usuaris que ho desitgin, puguin
custodiar dins del club el material dispensat de forma individual i intransferible.
Aquestes quantitats no computaran dins dels límits del dispensari.
b) S’establirà com a mitjà de precinte i traça un contenidor estandarditzat, estanc
i opac, per a totes les Associacions per tal de garantir que les persones sòcies puguin
transportar el cànnabis des de l’associació (àmbit privat) a casa seva (àmbit privat),
garantint, mitjançant el contenidor o l’etiquetatge, la no manipulació del contingut
durant el transport del cànnabis d’un lloc a l’altre.
c) L’etiquetatge del contenidor estandarditzat ha de proporcionar única i exclusivament la següent informació:
– Els productes utilitzats durant l’elaboració
– El cultiu del qual prové
– La quantitat de cànnabis que transporta.
– Nom associació i numero de soci/a
El contenidor estandarditzat serà responsabilitat de l’Observatori Català del
Cànnabis que repercutirà sobre el preu de cost del contenidor un 20% del mateix,
que anirà destinat a finançar aquest òrgan de seguiment i control.
Esmena 58
GP Socialista (19)
D’addició d’un apartat 5, a l’article 11

«5. Emmagatzematge
a) El club no podrà emmagatzemar més cànnabis que la previsió total col·lectiva
mensual.
b) El cànnabis haurà de ser emmagatzemat en les condicions higièniques, ambientals i de seguretat que es determinin per reglament.
c) La seguretat en l’emmagatzematge serà responsabilitat del club cannàbic.»
Esmena 59
GP Socialista (20)
D’addició d’un apartat 6, a l’article 11

«6. Dispensació
Els clubs han d’exhibir l’etiquetatge de tots els productes i/o substàncies que es
dispensin als usuaris. S’haurà de tenir, com a mínim, en una de les llengües oficials
a Catalunya.»
Addició de nous articles
Esmena 60
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició d’un nou article 11 bis al capítol III

Article 11 bis. Drets i Obligacions dels/les treballadors/es de les associacions de
persones consumidores de cànnabis
1. Els/les treballadors/es a compte de les associacions de persones consumidores
de cànnabis tenen dret a ser informats dels prejudicis a la seva salut producte del
entorn de treball.
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2. Els/les treballadors/es a compte de les associacions de persones consumidores
de cànnabis rebran informació i assessorament professionalitzat (amb entitats especialitzades) en reducció de riscos i danys. Es garantirà com a mínim una formació
anual en el cas de les persones responsables de la dispensació de cànnabis.
3. Creació de la categoria laboral, creant un nou sector i dins d’aquest totes
les categories pertinents, amb l’objectiu de poder crear convenis col·lectius específics, així com formacions en prevencions de riscos i altres formacions professionals
adaptades a la realitat del sector.
Esmena 61
GP de Ciutadans (21)
D’addició d’un nou article 11 bis

Article 11 bis. Protocol de prevenció, detecció i tractament i política d’admissió
1. Les associacions de persones consumidores d’usuàries hauran d’adoptar i
aplicar un protocol de prevenció, detecció i tractament de consum patològic o perjudicial de cànnabis.
2. En el compliment i l’aplicació de les previsions del protocol, les associacions
vetllaran per l’absolut compliment de la normativa de protecció de dades.
Esmena 62
GP Socialista (21)
D’addició d’un article 11 bis

«Article 11 bis). Verificació de les obligacions documentals
a) La verificació de les obligacions documentals presents en aquesta Llei serà de
la Generalitat de Catalunya.
b) Tots els registres hauran de complir les condicions marcades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.»
Esmena 63
GP de Ciutadans (22)
D’addició d’un nou article 11 ter

Article 11 ter. Política d’admissió i manteniment d’associats
1. Les associacions de persones consumidores d’usuàries hauran d’adoptar i
aplicar una política d’admissió i manteniment d’associats que permeti garantir el
compliment dels requisits i condicions previstos en aquesta llei i garantir que el
número d’associats no impedeix donar-hi compliment efectiu als mateixos i que no
desvirtuï la finalitat de permetre el consum compartit d’aquest tipus d’associacions.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 54 i 58.
La Ponència recomana l’adopció un text transaccional a les esmenes núm. 51, 52,
53, 56, 57, juntament amb l’esmena núm. 71 i el text de la proposició de llei, el qual
afecta els articles que regulen tots els aspectes relatius a les obligacions documentals (article 11 fins a l’article 11 ter) i les actuacions de producció i emmagatzematge (article 11 quater) i transport (article 11 quinquies). En aquesta transacció també
queda integranda l’esmena 54 (apartat 2 l’article 11 quater), l’esmena 58 (apartat 5
de l’article 11 quater) i l’esmena 71 (apartats 1, 4 i 6 de l’article 11 quater). Així mateix, la Ponència també recomana l’adopció d’esmenes tècniques en alguns apartats
de l’article 11 per congruència amb l’article 12. L’esmena transaccional dels articles
11 a 11 quinquies té el redactat següent:
«Article 11. 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
3.01.02. Proposicions de llei
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Codi civil de Catalunya, 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 constar 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 caràcter personal. Aquestes mesures s’han d’establir per reglament. (esmena tècnica,
prové de l’article 11 bis.2)
Article 11 bis. 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 document d’identitat, el número d’associat, la data d’ingrés i, si escau, totes les dades que
identifiquen la persona que el va avalar.
Article 11 ter. 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 constar 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.
a bis) 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
quantitats retirades són per al seu consum personal i en un àmbit estrictament privat.
b) La data d’incorporació al programa d’autoabastament.
c) (text traslladat parcialment a la lletra a bis)
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 identificació 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 11 quater.
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. (esmena tècnica en congruència amb l’article 12.5)
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.
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Títol IV. Mesures de control higiènic i sanitari de les activitats de les associacions
de consumidors de cànnabis i de gestió de la prevenció de riscos
Article 11 quater. 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
inscrit en el programa d’autoabastament.
2. L’associació de consumidors de cànnabis ha d’obtenir un informe tècnic pericial 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 determini 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 12. L’associació ha de regular la manera d’ajustar la demanda, si s’escau, a la producció
màxima permesa.
4. El conreu per a l’autoabastament de l’associació no pot superar la producció
anual de 150 quilos d’unitats florides en sec.
5. L’emmagatzematge del cànnabis s’ha de fer en les condicions higièniques, ambientals i de seguretat que es determinin per reglament. La seguretat de l’emmagatzematge és responsabilitat de l’associació.
6. S’han d’establir per reglament el procediment per a la comunicació del conreu 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 11 quinquies. 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 11 ter.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 processament, la distribució controlada i la destrucció, si escau, del cànnabis.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 67 (lletra e) de l’article 12), juntament amb una esmena tècnica per congruència amb el
contingut dels articles 12 i 12 bis (veure recomanacions Ponència a l’article 12), que
consisteix en afegir una lletra a bis) a l’article 11 ter amb la redacció següent:
«a bis) 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
quantitats retirades són per al seu consum personal i en un àmbit estrictament privat.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
67 (lletra b) i 98 i les esmenes núm. 59, 68 i 95. Aquesta transacció consisteix a establir el text en un sol article que inclogui el contingut de l’article 17 «Informació» i
l’article 18 «Prevenció d’usos de risc» de la Proposició de llei (veure recomanacions
de la Ponència a l’article 17)
El ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de
l’esmena núm. 60.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 50, 55, 61 i 63.
La Ponència tampoc fa cap recomanació sobre l’esmena 62 (a l’espera de fer una
esmena transaccional a la Comissió, juntament amb les esmenes 103, 104 i 115, que
afecta a la introducció de la regulació del règim sancionador a la Proposició de llei).
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TEXT PRESENTAT

Títol IV. Mesures de control higiènic i sanitari de les activitats de les
associacions de persones consumidores de cànnabis i prevenció de
riscos
ESMENES PRESENTADES

Esmena 64
GP Socialista (22)
De modificació del títol del Títol IV

«Títol IV. [...] persones consumidores de cànnabis i gestió de riscos.»
Esmena 65
GP de Junts pel Sí (13)
De modificació del títol del Títol IV

Títol IV. Funcionament de l’autoproveïment, la distribució, els controls de les
activitats i els clubs socials.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional entre l’esmena 64
i el text de la proposició que afecta el títol del títol IV. El títol IV queda redactat de
la manera següent:
«Títol IV. Mesures de control higiènic i sanitari de les activitats de les associacions de consumidors de cànnabis i de gestió de la prevenció de riscos.»
La ponent del GP de Junts pel Sí anuncia la retirada en Comissió de l’esmena 65.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Distribució del cànnabis

a) La distribució del cànnabis entre els socis s’haurà de realitzar en un espai privat, amb accés restringit exclusivament als socis de l’associació i haurà de ser destinat exclusivament al seu consum personal.
b) Les persones encarregades de la manipulació i dispensació de la substancia
hauran de tenir la formació que reglamentàriament s’estableixi.
c) Els socis que vulguin participar en l’autoproveïment associatiu hauran de sol·
licitar-ho per escrit, expressant la seva previsió de consum, que no podrà sobrepassar els 80 grams mensuals.
Es podrà superar la quantitat màxima en casos degudament justificats, especialment en casos de malalties cròniques i agudes.
El soci sol·licitant haurà de manifestar per escrit la seva condició de consumidor
de cànnabis, dada que serà corroborada per un/a altre / a membre de l’associació,
que signarà al seu torn la sol·licitud. En cas contrari s’haurà d’aportar un informe
mèdic en què consti el diagnòstic, per tal de comprovar que aquesta persona està
diagnosticada d’alguna malaltia per a la qual l’ús de cànnabis està indicada, atenent
per a això a les llistes publicades regularment per l’Associació Internacional del
Cànnabis com Medicina (IACM), d’acord amb la legalitat vigent.
d) Entre la sol·licitud i l’accés a la dispensació haurà de transcórrer un període
de carència de 15 dies.
e) L’associació haurà d’informar al sol·licitant de la legislació vigent i aquest haurà de signar un document que manifesti que la seva quota del producte és per al seu
consum personal en un àmbit estrictament privat.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 66
GP de Ciutadans (19)
De supressió a l’article 12

Se suprimeix tot el text de l’article 12.
Esmena 67
GP de Junts pel Sí (14)
De modificació a l’article 12

Article 12. Distribució del cànnabis
a) La distribució del cànnabis entre els les persones associades s’haurà de realitzar en un espai privat, amb accés restringit exclusivament a les persones associades
de l’associació i haurà de ser destinat exclusivament al seu consum personal.
b) Les persones encarregades de la manipulació i dispensació de la substancia
hauran detenir la formació que reglamentàriament s’estableixi.
c) Les persones associades que vulguin participar en l’autoproveïment associatiu hauran de sol·licitar-ho per escrit, expressant la seva previsió de consum, que no
podrà sobrepassar els 60 grams mensuals, reduint-se aquesta quantitat a 20 grams
mensuals, en cas de persones entre 18 i 21 anys.
Es podrà superar la quantitat màxima en casos degudament justificats segons el
que estableixi el reglament.
d) Entre la sol·licitud i l’accés a la dispensació haurà de transcórrer un període
de carència de 15 dies.
e) L’associació haurà d’informar al sol·licitant de la legislació vigent i aquest
haurà de signar un document que manifesti que les quantitats retirades és per al seu
consum personal en un àmbit estrictament privat.
f) La distribució es farà amb paquets que no continguin cap tipus de marca ni publicitat, amb advertències sobre els riscos d’ús i explicitant clarament la informació
de la substància, analítiques produïdes, el contingut de THC i CBD i tot allò que es
pugui establir per reglament.
Lletra A

No hi ha cap esmena presentada.
Lletra B
Esmena 68
GP Socialista (23)
D’addició a la lletra b, de l’article 12

b) [...] que reglamentàriament s’estableixi, així com aquella a que fa referència
l’article 17 d’aquesta Llei.»
Lletra C
Esmena 69
GP Socialista (24)
De modificació i addició a la lletra c, de l’article 12

«c) Els socis que vulguin participar [...] no podrà sobrepassar els 40 grams mensuals, ni els 5 grams per retirada.
Es podrà superar la quantitat màxima en casos de malalties cròniques i agudes
convenientment justificades, tal i com marqui el reglament.
El soci [...], d’acord amb la legalitat vigent i el Reglament d’aquesta Llei.»

Fascicle segon
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Lletra D
Esmena 70
GP Socialista (25)
D’addició a la lletra d, de l’article 12

«d) [...] carència de 15 dies, a excepció dels socis que aportin un informe mèdic
en què consti el diagnòstic d’alguna malaltia per a la qual l’ús de cànnabis està indicada.»
Addició de nous articles
Esmena 71
GP de Junts pel Sí (15)
D’addició d’un nou article 12 bis

12 bis. Cultiu i producció per autoproveïment del cànnabis
Tots els aspectes relacionats amb el cultiu per autoproveïment es regularan mitjançant el reglament corresponent que haurà de contemplar com a mínim:
a) Una quantitat màxima d’autorització de cultiu per cada associació i any per a
una producció de 150 kg d’unitats florides en sec.
b) La titularitat del cultiu és exclusiu de l’associació.
c) El procediment per a la comunicació del cultiu
d) Els requisits de seguretat del cultiu
e) Les mesures de control higiènic i sanitari del cultiu
f) El Control de la producció i la preparació per al consum
g) La producció de productes derivats del cànnabis (extractes en sec, extractes
en aigua)
Esmena 72
GP de Junts pel Sí (16)
D’addició d’un nou article 12 ter

Article 12 ter Autocultiu
Es reconeix el dret de persones, majors d’edat, i de forma individual a poder proveir-se mitjançant l’autocultiu de cànnabis pel seu propi consum.
Les condicions per a poder considerar-se autocultiu seran concretades per reglament.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional entre les esmenes
núm. 67, 69 i 70 i el text de la proposició. Així mateix, la Ponència recomana l’adopció d’esmenes tècniques en alguns apartats de l’article 12 per congruència amb l’article 11. L’article 12 queda redactat de la manera següent:
«Article 12. 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
exclusivament a llur consum personal.
2. 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 3.
3. La quantitat màxima de cànnabis de què poden disposar els associats pot ésser incrementada si el consum es fa per motius terapèutics. La manera de justificar
aquesta circumstància i els termes en què es farà la distribució del cànnabis per al
consum terapèutic s’han d’establir per reglament.
4. Entre la data d’incorporació al programa d’autoabastament i la primera dispensació 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 retirament el mateix dia de llur incorporació.»
3.01.02. Proposicions de llei
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Així mateix, en l’article 12 s’integra part de l’esmena 44 com a un nou apartat 1
bis, per raó del seu contingut, amb el redactat següent:
«1 bis. Els associats no poden transmetre a terceres persones el cànnabis que els
és dispensat a títol personal.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
51, 53 i 57, i el text de la proposició, que comporta l’addició d’un article 12 bis amb
la redacció següent:
«Article 12 bis. 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 s’ajusta als paràmetres establerts. Les
associacions han de disposar dels mitjans tècnics, personals i informàtics que garanteixin 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 manipular-ne el
contingut i que permeti identificar l’associació proveïdora, la data de retirament i el
número d’associat. L’associació ha d’adoptar les mesures per a evitar 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’emmagatzematge 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 regular 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 seguretat que es determinin per reglament.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
67 (lletra b) i 98 i les esmenes núm. 59, 68 i 95. Aquesta transacció consisteix a establir el text en un sol article que inclogui el contingut de l’article 17 «Informació» i
l’article 18 «Prevenció d’usos de risc» de la Proposició de llei (veure recomanacions
de la Ponència a l’article 17).
La Ponència recomana l’adopció un text transaccional a les esmenes núm. 51, 52,
53, 56, 57, juntament amb l’esmena núm. 71 i el text de la proposició de llei, el qual
afecta els articles que regulen tots els aspectes relatius a les obligacions documentals (article 11 fins a l’article 11 ter) i les actuacions de producció i emmagatzematge
(article 11 quater) i transport (article 11 quinquies) (veure recomanacions de la Ponència a l’article 11).
La ponent del GP de Junts pel Sí anuncia la retirada en Comissió de l’esmena 72.
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 66.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries
de la substància

Les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran de procurar que
els seus integrants de ple dret accedeixin a consumir una substància lliure de contaminants, adulteracions i patògens i a tal efecte hauran de sotmetre la substància als
controls analítics periòdics que s’estableixin.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 73
GP de Ciutadans (20)
De modificació de l’article 13, que passa a tenir el següent redactat

Article 13. Controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries de la
substància
Les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran de procurar que
els seus integrants de ple dret que assegurin el consum personal i propi que duguin
a terme els seus associats en l’àmbit dels seus clubs privats es faci amb les màximes
garanties sanitàries i, en tot cas, avaluaran que les substàncies que utilitzin per consum estiguin lliure de contaminants, adulteracions i patògens i, a tal efecte, hauran
de sotmetre la substància als controls analítics periòdics que s’estableixin.
Esmena 74
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addicció a l’article 13

Article 13. Controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries de la
substància.
Les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran de procurar que
els seus integrants de ple dret accedeixin a consumir una substància lliure de contaminants, adulteracions i patògens i a tal efecte hauran de sotmetre la substància als
controls analítics periòdics que s’estableixin. Aquests controls no seran en cap cas
inferiors a un anàlisi per varietat i collita.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 74.
Així mateix, la Ponència recomana integrar l’esmena núm. 45 en l’article 13,
com a un nou apartat 2, (veure les recomanacions de la Ponència a l’article 10) amb
el redactat següent:
«2. Els controls analítics periòdics de la substància que es distribueix i es consumeix s’han de fer en laboratoris autoritzats per l’Administració.»
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 73.

TEXT PRESENTAT

Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis i clubs de fumadors de
cànnabis

a) Els clubs de consumidors i de fumadors de cànnabis son espais estrictament
privats.
b) L’accés als clubs on es realitzi activitat de consum de cànnabis estarà restringit
a les persones sòcies.
c) A l’interior dels clubs estarà prohibit el consum d’altres drogues no institucionalitzades.
d) La llei de mesures contra el tabaquisme serà d’aplicació en les zones on estigui
permès el seu consum.
e) Els espais destinats a l’atenció al públic o als que puguin accedir altres persones que no siguin sòcies, hauran d’estar totalment separats físicament dels espais
destinats al consum o distribució.
f) Les associacions hauran de comprovar la identitat i condició de soci de les
persones que accedeixin a l’interior de l’espai del club on es realitzi el consum o
distribució.
g) Els clubs hauran de complir amb les condicions de salubritat dels locals que
estableix la normativa vigent, així com de les zones de consum. En tot cas es respec3.01.02. Proposicions de llei
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tarà la no discriminació en l’exercici dels drets fonamentals d’associació, de reunió,
i a la llibertat en un espai privat col·lectiu, així com també garantirà el dret a la salut
i al medi ambient de la ciutadania.
h) S’establiran reglamentàriament els paràmetres mediambientals obligatoris,
valors màxims d’emissió atmosfèrica, així com mesures correctores exigibles als
clubs de fumadors de cànnabis, per tal que la seva activitat sigui conforme amb la
vigent normativa de protecció mediambiental, harmonitzant els drets fonamentals
dels membres amb els de la resta de la ciutadania.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 75
GP de Ciutadans (23)
De modificació de l’article 14, que restar redactat de la següent manera

Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis i clubs de fumadors de cànnabis
a) Els clubs de consumidors i de fumadors de cànnabis són espais tancats estrictament privats i únicament i exclusivament destinats a permetre el consum de cànnabis propi i personal o compartit de les persones sòcies o associades.
b) L’accés als clubs on es realitzi activitat de consum de cànnabis estarà restringit
a les persones sòcies.
c) A l’interior dels clubs estarà prohibit el consum d’altres drogues.
d) La llei de mesures contra el tabaquisme serà d’aplicació en les zones on estigui
permès el seu consum.
e) Les associacions hauran de comprovar la identitat i condició de soci de les persones que accedeixin a l’interior de l’espai del club on es realitzi el consum.
f) Els clubs hauran de complir amb les condicions de salubritat dels locals que
estableix la normativa vigent, així com de les zones de consum. En tot cas es respectarà la no discriminació en l’exercici dels drets fonamentals d’associació, de reunió,
i la llibertat en un espai privat col·lectiu, així com també garantirà el dret a la salut
i al medi ambient de la ciutadania.
g) S’establiran reglamentàriament els paràmetres mediambientals obligatoris,
valors màxims d’emissió atmosfèrica, així com mesures correctores exigibles als
clubs de fumadors de cànnabis, per tal que la seva activitat sigui conforme amb la
vigent normativa de protecció mediambiental, harmonitzant els drets fonamentals
dels membres amb els de la resta de la ciutadania.
Esmena 76
GP de Junts pel Sí (17)
De modificació a l’article 14

Article 14. Clubs de persones consumidores de cànnabis i clubs de fumadors de
cànnabis
a) Els Clubs de persones consumidores i de fumadors de Cànnabis son espais
estrictament privats.
b) L’accés als Clubs on es realitzi activitat de consum de cànnabis estarà restringit a les persones sòcies.
c) A l’interior dels clubs estarà prohibit el consum d’altres drogues no institucionalitzades i alcohol d’alta graduació.
d) La llei de mesures contra el tabaquisme serà d’aplicació en les zones on estigui
permès el seu consum.
e) Els espais destinats a la dispensació hauran d’estar totalment separats físicament dels espais destinats al consum.
f) Les associacions hauran de comprovar la identitat i condició de soci de les
persones que accedeixin a l’interior de l’espai del club on es realitzi el consum o
distribució.
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g) Els clubs hauran de complir amb les condicions de salubritat dels locals que
estableix la normativa vigent, així com de les zones de consum. En tot cas es respectarà la no discriminació en l’exercici dels drets fonamentals d’associació, de reunió,
i a la llibertat en un espai privat col·lectiu, així com també garantirà el dret a la salut
i al medi ambient de la ciutadania.
h) S’establiran reglamentàriament els paràmetres mediambientals obligatoris,
valors màxims d’emissió atmosfèrica, així com mesures correctores exigibles als
clubs de fumadors de cànnabis, per tal que la seva activitat sigui conforme amb la
vigent normativa de protecció mediambiental, harmonitzant els drets fonamentals
dels membres amb els de la resta de la ciutadania.
i) El reglament establirà limitacions horàries i d’ubicació dels clubs socials de
cànnabis
Lletra A

No hi ha cap esmena presentada.
Addició de noves lletres
Esmena 77
GP Socialista (26)
D’addició d’una lletra a bis, a l’article 14

«a bis) Els clubs de consumidors i fumadors de cànnabis tenen caràcter exclusiu
i excloent de qualsevol altra activitat associativa i/o de pública concurrència. Queda
expressament prohibida la creació d’espais reservats, segregacions o compartimentació física destinada al consum de cànnabis en qualsevol altra activitat associativa
i/o comercial fora de la regulada per la present llei.»
Lletra C
Esmena 78
GP Socialista (27)
De supressió a la lletra c, de l’article 14

«c) [...] consum d’altres drogues no institucionalitzades.»
Addició de noves lletres
Esmena 79
GP Socialista (28)
D’addició d’una lletra c bis, a l’article 14

«c bis) A l’interior dels clubs estarà prohibida la venda i el consum de begudes
alcohòliques.»
Esmena 80
GP Socialista (29)
D’addició d’un apartat c ter, a l’article 14

«c ter) Els clubs no podran dispensar, vendre i/o facilitar extractes derivats del
cànnabis.»
Lletres D a H

No hi ha cap esmena presentada.
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Addició de noves lletres
Esmena 81
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició d’una nova lletra i a l’article 14

[...] de la resta de la ciutadania.
i) En els clubs on es realitzin activitat de consum de cànnabis resta prohibida la
venda i consum de begudes alcohòliques, amb independència de la seva graduació,
així com la venda de tabac.
Esmena 82
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
D’addició d’una nova lletra j a l’article 14

j) L’aforament dels clubs de consumidors de cànnabis i dels clubs de fumadors de
cànnabis està limitat a quaranta persones, coincidint el número màxim legal d’associats de les associacions de persones consumidores de cànnabis.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
76, 77, 78, 79 i 80 i el text de la proposició, que comporta una nova redacció de l’article 14. L’article 14 queda redactat de la manera següent:
«Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis
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 condició d’associat de les persones que accedeixen a l’interior de l’espai destinat al consum o a la distribució del cànnabis.
3. Els espais dels clubs de consumidors de cànnabis destinats a la distribució han
d’estar separats dels espais destinats al consum del cànnabis.
4. Els clubs de consumidors de cànnabis han de complir les condicions de salubritat dels locals establertes per la normativa vigent i llur activitat ha de respectar
la normativa de protecció mediambiental.
5. Amb relació als drets dels consumidors i als de la resta de la ciutadania, l’activitat 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.
6. Els clubs de consumidors de cànnabis no es poden instal·lar en espais reservats o compartimentats dins altres establiments on es duen a terme activitats diferents de les pròpies d’una associació de consumidors de cànnabis.
7. A l’interior dels clubs de consumidors de cànnabis és prohibit:
a) Consumir altres drogues no institucionalitzades, begudes alcohòliques i productes alimentaris que continguin cànnabis.
b) Crear espais reservats o segregacions i instal·lar espais compartimentats destinats a activitats amb finalitats diferents de les que estableixin els estatuts d’acord
amb aquesta llei.
8. Als aquests efectes del que estableix aquest article, s’han d’establir per reglament:
a) Els paràmetres mediambientals obligatoris, els valors màxims d’emissió atmosfèrica i les mesures correctores exigibles als clubs de consumidors de cànnabis.
b) Les distàncies mínimes entre dos clubs de consumidors 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.
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9. Les disposicions que s’estableixin per reglament per al compliment del que
estableix l’apartat 8 han de respectar la titularitat i l’exercici de les competències
municipals corresponents.»
Aquest text transaccional entre les esmenes núm. 76, 77, 78, 79 i 80 i el text de
la proposició també comporta l’addició d’una disposició addicional primera bis amb
la redacció següent:
«Disposició addicional primera bis). Equiparació de les associacions i els clubs
de consumidors de cànnabis als 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 tinguin 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 addicional
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.»
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 75, 81 i 82.

TEXT PRESENTAT

Article 15. Publicitat

1. Les associacions no podran fer promoció del consum de cànnabis. No s’entendrà per publicitat qualsevol manifestació de la llibertat d’expressió, tal com la
participació en fòrums, xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus.
2. Els clubs tindran una placa exterior on consti el nom de l’associació, el número
d’inscripció al corresponent registre, i indicar que es tracta d’un espai privat d’accés
exclusiu a les persones sòcies.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 83
GP de Ciutadans (24)
De modificació de l’article 15, que resta redactat de la següent manera

Article 15. Publicitat
1. Les associacions no podran fer promoció del consum de cànnabis. No s’entendrà per publicitat o promoció del consum qualsevol manifestació de la llibertat
d’expressió qualsevol manifestació que tingui com a única finalitat la transmissió
d’unes opinions o idees, tal com la participació en fòrums, xarxes socials o mitjans
de comunicació de qualsevol tipus sempre i quan no tingui per efecte o finalitat la
promoció pública destinada a un número indeterminat de persones del consum de
cànnabis.
2. Els clubs tindran una placa interior on consti el nom de l’associació, el número
d’inscripció al corresponent registre, i indicar que es tracta d’un espai privat d’accés
exclusiu a les persones sòcies.
Apartat 1
Esmena 84
GP de Junts pel Sí (18)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 15

Article 15. Publicitat
1. Les associacions tenen prohibida qualsevol promoció de l’ús del cànnabis,
així com qualsevol publicitat directa o indirecta de les pròpies associacions o dels
seus establiments, locals o clubs, i d’activitats de promoció del consum de cànnabis
per part de membres de les associacions, ni a través de cartells, rètols publicitaris o
qualsevol altre suport, en paper o electrònic. No s’entendrà per publicitat qualsevol
3.01.02. Proposicions de llei
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manifestació de la llibertat d’expressió, tal com la participació en fòrums, xarxes
socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus.
Esmena 85
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió i modificació de l’apartat 1 de l’article 15

1. Les associacions no podran fer promoció ni publicitat del consum de cànnabis. No S’entendrà per publicitat qualsevol manifestació de la llibertat d’expressió,
tal com la participació en fòrums, xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus.
Apartat 2
Esmena 86
GP Socialista (30)
D’addició a l’apartat 2, de l’article 15

«[...] d’accés exclusiu a les persones sòcies. Queda prohibida la publicitat de les
activitats del club fora del local en qualsevol format.»
Addició de nous apartats
Esmena 87
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició d’un apartat 3 a l’article 15

3. Els clubs no podran exposar cap tipus de marquesines, rètols, neons, ni cap
altre tipus de publicitat exterior més enllà de la placa exterior.
Esmena 88
GP Socialista (31)
D’addició d’un apartat 3, a l’article 15

«3. Pel que fa a les xarxes socials i espais web, els clubs podran donar a conèixer
les seves activitats i serveis només mitjançant la prèvia inscripció i identificació de
l’usuari per tal de garantir una correcte identificació i també la seva majoria d’edat.
En tot cas, els espais web i/o xarxes socials hauran d’incorporar tota la informació
relativa a la gestió de riscos, reducció de danys i consum, i dades de contacte amb
la xarxa de salut pública i especialitzada.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
84, 86 i 87 i el text de la proposició, que comporta una nova redacció de l’article 15.
L’article 15 queda redactat de la manera següent:
«Article 15. Limitacions en la publicitat de les associacions i identificació de la
seu dels clubs
1. Les associacions de consumidors de cànnabis tenen prohibida la realització de
qualsevol de les activitats següents:
a) Fer publicitat del cànnabis mitjançant tota forma de comunicació, recomanació 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 contribució, 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 del cànnabis.
c) Fer qualsevol activitat de promoció per a estimular la demanda del cànnabis.
1 bis. Resten excloses de la prohibició de l’apartat 1:
a) La participació de les associacions de consumidors de cànnabis en esdeveniments, fòrums, xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus rela3.01.02. Proposicions de llei
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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.
2. 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, si s’escau, el del registre municipal d’associacions, i la indicació que es tracta
d’un espai privat d’accés exclusiu als associats. És prohibit l’ús de noms, marques,
símbols o qualsevol altre tipus de signe o distintiu emprats per a fer publicitat del
cànnabis.»
El ponent del GP Socialista anuncia la retirada en Comissió de l’esmena núm. 88.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 83 i 85.

TEXT PRESENTAT

Títol V. Programes de prevenció de riscos i reducció de danys
Esmena 89
GP Socialista (32)
De modificació del títol del Títol V

«Títol V. Programes de gestió de riscos i [...].»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 89 que
afecta el títol del títol V. El títol V queda redactat de la manera següent:
«Títol V. Programes de gestió de la prevenció de riscos i reducció de danys»

TEXT PRESENTAT

Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i
professionals de la Medicina

1. Les associacions col·laboraran amb el departament de salut i entitats especialitzades per oferir serveis d’informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis així com de detecció precoç, seguiment i
derivació de consums problemàtics del cànnabis.
2. Les administracions públiques podran promoure la creació d’òrgans o programes de col·laboració entre aquestes i les associacions de persones consumidores
de cànnabis, o entitats que els representen, per aconseguir una major informació
empírica i estadística, amb valor científic que permeti establir mesures de control
sanitari, participar en l’elaboració de plans de prevenció, així com per oferir formació sobre el consum responsable i els riscos que comporta o qualsevol altra qüestió
relativa al consum del cànnabis a Catalunya.
3. Les associacions que ofereixin serveis per socis medicinals o terapèutics hauran de comptar amb professionals de la medicina degudament titulats que hauran de
fer el seguiment d’aquells.

3.01.02. Proposicions de llei

50

BOPC 439
15 de juny de 2017

ESMENES PRESENTADES

Esmena 90
GP de Junts pel Sí (19)
De modificació i addició de l’article 16

Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i professionals de la Medicina.
1. Les associacions s’obligaran a participar i a col·laborar amb el departament
de salut i entitats especialitzades per oferir serveis d’informació i assessorament
professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats a les persones associades
així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del
cànnabis.
2. Les administracions públiques podran .../... relativa al consum del cànnabis a
Catalunya.
3. Les associacions que ofereixin serveis per persones associades medicinals o
terapèutics hauran de complir el que estableixi el reglament en allò que fa referència
al cànnabis per utilització terapèutica.
4. Les associacions donaran informació i assessorament professionalitzat en
reducció de riscos i danys adreçats al personal treballador i persones associades
d’acord amb el que estableixi el Reglament i l’Agència de Salut Pública de Cata·
lunya. Es plantejarà un programa d’informació específic adreçat a les persones de
18 a 21 anys.
El personal treballador haurà de realitzar com a mínim un curs de formació
en reducció de riscos i danys i es garantirà, com a mínim, una formació anual en
el cas de les persones responsables de la dispensació del cànnabis amb l’objectiu
d’incorporar les pràctiques de reducció de riscos i danys en la pràctica dins l’as·
sociació.
5. S’impulsarà la creació de les categories laborals per organitzar el sector, amb
l’objectiu de poder crear un conveni col·lectiu específic.
6. Les associacions s’obliguen a transmetre al Departament de Salut i dins d’a·
quest a l’organisme responsable del seguiment de la qualitat i l’activitat de les asso·
ciacions, en forma i criteris, tota li informació estadística i epidemiològica neces·
sària per al control de l’activitat.
Apartat 1
Esmena 91
GP Socialista (33)
De modificació a l’apartat 1, de l’article 16

«1. [...] i assessorament professionalitzats en gestió de riscos i danys [...].»
Apartat 2
Esmena 92
GP Socialista (34)
De modificació a l’apartat 2, de l’article 16

«2. [...] participar en l’elaboració de plans de gestió de riscos, així com [...].»
Apartat 3
Esmena 93
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De supressió de l’apartat 3 de l’article 16

Se suprimeix tot el text de l’apartat 3 de l’article 16.
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Addició de nous apartats
Esmena 94
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició de nous apartats 4 i 5 a l’article 16

Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i professionals de la Medicina.
4. Les associacions participaran i col·laboraran activament en el sistema de monitoratge i prevenció integral, sobre usos de substàncies de risc per abús en el seu
consum (tabac, alcohol, fàrmacs, joc, etc.), amb dades agregades estadísticament
sobre, formes de distribució i hàbits de consum per a la seva anàlisi estadística amb
finalitats de realitzar i aplicar correctes polítiques en educació sobre reducció de
riscos i usos d’aquestes substàncies, així com la utilització d’aquestes dades per aplicar una fiscalització adequada. (Dins dels límits de la LOPD)
5. Les associacions rebran formacions especifiques als treballadors i treballadores de l’associació, realitzades pel departament de Salut.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
90, 91 i 92 i el text de la proposició de llei. Així mateix, la Ponència recomana una
esmena tècnica a l’apartat 1 de l’article. L’article 16 queda redactat de la manera següent:
«Article 16. 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 prevenció de riscos i reducció de danys adreçats als associats.
2. Les administracions públiques poden promoure la creació d’òrgans o programes de col·laboració entre elles i les associacions de consumidors de cànnabis, o les
entitats que els representen, per a aconseguir una informació empírica i estadística
més detallada, amb valor científic, que permeti d’establir mesures de control sanitari, participar en l’elaboració de plans de gestió de la prevenció de riscos i reducció
de danys, i també oferir formació sobre el consum responsable, els riscos que comporta o qualsevol altra qüestió relativa al consum del cànnabis a Catalunya.
3. Les associacions de consumidors de cànnabis que tinguin associats que necessiten consumir la substància per motius terapèutics han de tenir els serveis especialitzats 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 assessorament 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 programa d’informació específic adreçat als associats de divuit a vint-i-un anys.
5. Les associacions de consumidors de cànnabis han de remetre al departament
competent en matèria de salut i, dins d’aquest, a l’organisme responsable del seguiment de la qualitat i l’activitat de les associacions tota la informació estadística i
epidemiològica necessària per al control de l’activitat, de la manera i amb els criteris que es determinin per reglament.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm.
núm. 90 (apartat 5), 94 i 114 i el text de la proposició de llei, que comporta l’addició
d’una Disposició Addicional Tercera nova (veure recomanacions de la Ponència a
les Disposicions Addicionals).
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 93.
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TEXT PRESENTAT

Article 17. Informació

Les associacions hauran d’informar als seus socis sobre els efectes, les propietats
de cànnabis i els seus derivats, així com dels riscos o danys que es puguin derivar
del seu consum.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 95
GP Socialista (35)
De modificació de l’article 17. Nova redacció

«Article 17. Formació i informació i gestió d’usos de risc
1. Les associacions hauran d’informar als seus socis sobre els efectes, les propietats de cànnabis i els seus derivats, així com dels riscos o danys que es puguin derivar del seu consum així com de les formes de consum alternatives.
2. Les associacions hauran de disposar d’informació accessible als socis que ho
desitgin per contactar amb professionals que puguin ajudar a reduir o abandonar
el consum de cànnabis.
3. Les associacions hauran de disposar i oferir informació i assessorament professional en gestió de riscos i danys adreçats específicament als responsables de la
dispensació.
4. Es garantirà com a mínim una formació anual en gestió de riscos i danys
associats al consum del cànnabis, en el cas de les persones responsables de la seva
dispensació. No es podrà dispensar cànnabis sense haver rebut aquesta formació.
5. Els continguts dels cursos de formació hauran de ser consensuats per la taula
de seguiment i desenvolupament indicada a la Disposició Addicional Primera de la
present Llei.»
Addició de nous paràgrafs
Esmena 96
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició d’un segon paràgraf a l’article 17

Article 17. Informació
Les associacions hauran d’informar als seus socis sobre els efectes, les propietats
de cànnabis i els seus derivats, així com dels riscos o danys que es puguin derivar
del seu consum.
Les associacions hauran de tenir contacte amb professionals mèdics o altres
associacions on puguin enviar als seus socis a rebre assessorament sobre cànnabis
medicinal. Aquestes altres associacions o clíniques d’assessorament de cànnabis
medicinal haurien de comptar amb els professionals titulats corresponents segons
la legislació vigent.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
67 (lletra b) i 98 i les esmenes núm. 59, 68 i 95. A banda de les transaccions que
afecten el contingut, la transacció consisteix a establir el text en un sol article que
inclogui el contingut de l’article 17 «Informació» i l’article 18 «Prevenció d’usos de
risc» de la Proposició de llei. Els articles 17 i 18 quedaran redactats de la manera
següent:
«Article 17. Informació als associats i actuacions de prevenció de riscos
1. Les associacions de consumidors de cànnabis han d’informar els associats
sobre 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.
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2. Les persones de l’associació encarregades de manipular i dispensar el cànnabis 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 efectes, 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 actualitzada sobre els professionals que poden ajudar-los a reduir o a abandonar el
consum del cànnabis i l’ha de fer accessible als associats que hi vulguin contactar.»
El ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de
l’esmena núm. 96.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Prevenció d’usos de risc

Les associacions hauran d’informar als socis sobre els danys provocats pel consum de Cànnabis per combustió (cigarretes) i sobre la existència de formes de consum alternatives. També hauran de disposar d’informació accessible als socis que
ho desitgin per contactar amb professionals que puguin ajudar a reduir o abandonar
el consum de cànnabis.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 97
GP Socialista (36)
De supressió de l’article18

Se suprimeix tot el text de l’article 18.
Esmena 98
GP de Junts pel Sí (20)
De modificació a l’article 18

Article 18. Prevenció d’usos de risc
Les associacions hauran d’informar a les persones associades sobre els danys
provocats pel consum de Cànnabis per combustió (cigarretes) i sobre la existència
de formes de consum alternatives.
Les associacions hauran d’aportar informació sobre la substància i sobre la forma de consum, explicant els diferents efectes que pot tenir utilitzant un determinat
tipus de consum: de planta, extracte, consumibles varis, identificant les formes de
consum de més efecte i més risc.
També hauran de disposar d’informació accessible a les persones associades que
ho desitgin per contactar amb professionals que puguin ajudar a reduir o abandonar
el consum de cànnabis.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 97.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm.
67 (lletra b) i 98 i les esmenes núm. 59, 68 i 95. Aquesta transacció consisteix a establir el text en un sol article que inclogui el contingut de l’article 17 «Informació» i
l’article 18 «Prevenció d’usos de risc» de la Proposició de llei (veure recomanacions
de la Ponència a l’article 17).
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TEXT PRESENTAT

Títol VI. Col·laboració amb altres administracions
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 19. Principi de col·laboració

El govern de la Generalitat de Catalunya col·laborarà amb la resta d’administracions estatals, municipals, nacionals i internacionals competents i/o interessades en
profunditzar en una política de drogues basada en la prevenció de riscos i reducció
de danys, en l’evidència científica i procurarà assolir la plena efectivitat dels drets
que aquesta llei tutela així com dels objectius de salut pública i mediambiental que
es fixen.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 99
GP de Ciutadans (28)

De supressió a l’article 19
Article 19. Principi de col·laboració
El Govern de la Generalitat de Catalunya col·laborarà amb la resta d’administracions estatals, municipals i nacionals i internacionals competents i/o interessades en
profunditzar en una política de drogues basada en la prevenció de riscos i reducció
de danys, en l’evidència científica i procurarà assolir la plena efectivitat dels drets
que aquesta llei tutela, així com dels objectius de salut pública i mediambiental que
es fixen.
Esmena 100
GP Socialista (37)
De modificació de l’article 19

«Article 19
[...] profunditzar en una política de drogues basada en la gestió de riscos i reducció de danys.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena núm. 100
i el text de la Proposició de llei amb el redactat següent:
«... política de drogues basada en la prevenció dels riscos i la reducció dels danys
associats al seu consum i en l’evidència científica, i ...»
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 99.

TEXT PRESENTAT

Article 20. Competències municipals

1. Els Ajuntaments i entitats locals de Catalunya autoritzaran l’exercici de les activitats de les associacions regulades a la present llei dins del seu terme municipal,
sempre i quan compleixin les condicions que s’estableixin a la present llei.
2. Per autoritzar l’activitat de Club de Cànnabis, les entitats locals exigiran el
compliment de les normes sanitàries, de seguretat i d’immisó ambiental vigents.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 101
GP de Ciutadans (29)
De supressió de l’article 20

Se suprimeix tot el text de l’article 20.
Esmena 102
GP Socialista (38)
De modificació de l’article 20. Nova redacció

«Article 20. Competències de les Administracions
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya crearà un registre de clubs cannàbics. La inscripció dels clubs en aquest registre serà indispensable per portar a terme la seva activitat.
2. Serà competència de la Generalitat de Catalunya el control de l’activitat i dels
locals dels clubs i associacions de persones consumidores de cànnabis, independentment de les col·laboracions que es puguin establir per part dels governs municipals.
3. S’establirà per reglament les condicions generals i requeriments homogenis
per a l’exercici de l’activitat de les associacions de persones consumidores de cànnabis.
4. Els Ajuntaments podran promoure ordenances i reglaments per regular i autoritzar l’obertura de clubs de cànnabis en el seu àmbit territorial, concretant aspectes
urbanístics, de seguretat, higiene i/o convivència.
5. El Govern de la Generalitat dotarà als ens locals d’una línia addicional de recursos econòmics i humans necessaris tant per a la regulació, autorització i control
dels clubs cannàbics, així com per a la posada en marxa de programes d’informació, prevenció i gestió de riscos que es derivin de la implantació de clubs cannàbics
als municipis.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 102
amb el redactat següent:
«Article 20. Competències de les administracions
És competència del Govern de la Generalitat mitjançant els departaments controlar l’activitat de les associacions i els clubs de consumidors de cànnabis, perquè
compleixin les obligacions d’aquesta llei, independentment 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.»
Aquesta transacció a l’esmena núm. 102 també comporta l’addició d’una nova
Disposició Final Segona (veure recomanacions de la Ponència a les Disposicions
Finals).
La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 101.

TEXT PRESENTAT

Article 21. Règim sancionador

Les infraccions relacionades amb l’incompliment de les condicions i requisits
de les autoritzacions administratives relacionades amb l’àmbit d’aplicació i desenvolupament d’aquesta Llei seran sancionades d’acord amb la normativa sectorial en
cada cas.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 103
GP Socialista (39)
De modificació de l’article 21. Nova redacció

«Article 21. Règim sancionador
Les infraccions relacionades amb l’incompliment de les condicions i requisits
d’aquesta llei, així com de les autoritzacions administratives relacionades amb l’àmbit d’aplicació i desenvolupament d’aquesta Llei seran sancionades d’acord amb el
reglament establert per l’Observatori Català del Cànnabis.»
Addició de nous paràgrafs
Esmena 104
GP de Junts pel Sí (21)
D’addició d’un segon paràgraf a l’article 21

Article 21. Règim Sancionador
Les infraccions relacionades amb l’incompliment de les condicions i requisits
de les autoritzacions administratives relacionades amb l’àmbit d’aplicació i desenvolupament d’aquesta Llei seran sancionades d’acord amb la normativa sectorial en
cada cas.
Serà objecte de sanció qualsevol activitat duta a terme per les associacions de
persones consumidores de cànnabis que contradigui la doctrina i els preceptes
d’aquesta llei. Especialment si es produeix qualsevol transmissió a terceres persones fora de les persones associades de l’associació establint sancions importants si
aquestes terceres persones són menors d’edat.
Addició de nous articles
Esmena 105
GP de Ciutadans (26)
D’addició d’un nou article 22

Article 22. Dades personals
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis seran responsables
del tractament adequat i conforme a dret de les dades personals dels seus associats
i especialment del degut tractament de les dades personals especialment protegides.
Esmena 106
GP de Ciutadans (27)
D’addició d’un nou article 23

Article 23. Règim de supervisió
1. Sens perjudici de les facultats d’inspecció i supervisió d’altres autoritats, les
associacions de persones consumidores de cànnabis estaran especialment supervisades pel Protectorat que exercirà la Conselleria de Justícia.
2. Sens perjudici de les facultats d’inspecció i supervisió d’altres autoritats, les
associacions de persones consumidores de cànnabis estaran especialment orientades i supervisades en l’àmbit de la protecció de la salut pública per la Conselleria
de Salut.
Esmena 107
GP de Ciutadans (25)
D’addició d’un nou article 24

Article 24. Remuneració dels membres dels òrgans de gestió, empleats i tercers
amb què mantinguin relacions contractuals
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1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran d’elaborar i
aprovar, amb caràcter anual, en les seves assemblees les remuneracions dels seus
òrgans de gestió, empleats i tercers amb què mantinguin relacions contractuals.
2. El contingut detallat d’aquestes remuneracions serà remesa anualment al Protectorat.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 105, 106 i 107.
La Ponència tampoc fa cap recomanació sobre les esmenes 103 i 104 (a l’espera de
fer una esmena transaccional a la Comissió, juntament amb les esmenes 62 i 115, que
afecta a la introducció de la regulació del règim sancionador a la Proposició de llei).

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional primera

El Govern de la Generalitat promourà la creació d’una taula de seguiment i
desenvolupament de la present llei, composada per representats dels departaments
competents en salut pública, justícia, seguretat ciutadana, representants d’entitats
especialitzades i representants de les federacions d’associacions cannàbiques representatives per tal d’avaluar l’aplicació de la present llei, els seus efectes i preparar el
reglament de desenvolupament.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 108
GP de Ciutadans (30)
De modificació de la disposició addicional primera, que passa a tenir el següent
redactat

Disposició addicional primera
El Govern de la Generalitat farà un seguiment exhaustiu i continu de l’aplicació
d’aquesta i promourà la participació activa experts en matèria de salut pública, justícia, seguretat ciutadana, representants d’entitats especialitzades i representants de
les federacions d’associacions cannàbiques representatives per tal d’avaluar l’aplicació de la present llei, els seus efectes i preparar el reglament de desenvolupament.
Esmena 109
GP Socialista (40)
De modificació de la Disposició Addicional Primera. Nova redacció

«Disposició Addicional Primera
El Govern de la Generalitat ha de crear l’Observatori Català del Cànnabis, que
actuarà com a taula de seguiment i desenvolupament de la present llei, composada
per representats dels departaments competents en salut pública, justícia, seguretat
ciutadana, representants d’entitats especialitzades, entitats representatives del món
local i representants de les federacions d’associacions cannàbiques representatives
per tal d’avaluar l’aplicació de la present llei, els seus efectes i preparar el reglament
de desenvolupament.
L’Observatori Català del Cànnabis serà l’encarregat també d’establir el règim
sancionador, vetllar per la qualitat associativa de les entitats cannàbiques, i d’emetre un informe públic anual sobre l’evolució de l’aplicació de la present Llei i dels
aspectes relacionats amb el cànnabis que es considerin oportuns.»
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Esmena 110
GP de Junts pel Sí (22)
De modificació de la Disposició addicional primera

Disposició addicional primera
El Govern de la Generalitat promourà la creació de la Comissió de regulació
per al seguiment i desenvolupament de la present llei, composada per representats
dels departaments competents en salut pública, justícia, seguretat ciutadana, representants d’entitats especialitzades i representants de les federacions d’associacions
cannàbiques representatives per tal d’avaluar l’aplicació de la present llei, els seus
efectes i preparar el reglament de desenvolupament.
Esmena 111
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
D’addició a la disposició addicional primera

El Govern de la Generalitat promourà la creació d’un Observatori del Cànnabis Català encarregat del seguiment i desenvolupament de la present llei, composat
per representats dels departaments competents en salut pública, justícia, seguretat
ciutadana, representants d’entitats especialitzades i representants de les federacions
d’associacions cannàbiques representatives per tal d’avaluar l’aplicació de la present
llei, els seus efectes, controlar els contenidors estandarditzats i preparar el reglament de desenvolupament.
Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 112
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
D’addició d’una nova disposició addicional

El Govern de la Generalitat de Catalunya garantirà les llibertats i drets fonamentals dels consumidors i cultivadors en un marc de transparència i confiança, en
el marc de les seves competències.
Esmena 113
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
D’addició d’una nova disposició addicional

El Govern de la Generalitat de Catalunya participarà i promourà un sistema de
monitoratge i prevenció integral, sobre usos de substàncies de risc per abús en el
seu consum (tabac, alcohol, fàrmacs, joc, etc.) amb dades agregades estadísticament
sobre, formes de distribució i hàbits de consum per a la seva anàlisi estadística amb
la finalitat de de realitzar i aplicar correctes polítiques en educació sobre reducció
de riscos i usos d’aquestes substàncies, així com la utilització d’aquestes dades per
aplicar una fiscalització.
Esmena 114
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
D’addició d’una nova disposició addicional

Durant el desplegament reglamentari de la llei, el Govern impulsarà i facilitarà
la negociació col·lectiva en aquest sector amb l’objectiu d’aconseguir una regulació
laboral estable a través d’un conveni col·lectiu.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm. 109,
110 i el text de la Proposició de llei. La Disposició addicional primera queda redactada de la manera següent:
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«Disposició addicional 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 encomani el dit departament.
2. El decret de creació de la comissió 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, justícia, seguretat ciutadana i agricultura, i representants 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’aplicació de la Llei i la seva evolució, que ha de presentar al departament competent en
matèria de salut pública.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm.
núm. 76, 77, 78, 79 i 80 i el text de la proposició (veure recomanacions de la Ponència a l’article 14), que comporta l’addició d’una disposició addicional primera bis
amb la redacció següent:
«Disposició addicional primera bis). Equiparació de les associacions i els clubs
de consumidors de cànnabis als 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 tinguin 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 addicional
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.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm.
núm. 90 (apartat 5), 94 i 114 i el text de la proposició de llei, que comporta l’addició
d’una Disposició Addicional Tercera nova amb el redactat següent:
«Disposició Addicional Nova
El Govern ha d’impulsar, promoure i facilitar la negociació col·lectiva entre les
associacions de consumidors de cànnabis i els representants dels treballadors amb
l’objectiu de signar un conveni col·lectiu específic que determini la classificació professional d’aquests treballadors en els grups professionals corresponents.»
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 108, 111, 112 i 113.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional segona

El govern de la Generalitat de Catalunya promourà les condicions perquè es
desenvolupin iniciatives científiques d’investigació en els camps de la medicina,
psicologia, epidemiologia, sociologia, agronomia, botànica, dret i economia, entre
d’altres, per tal que les activitats de les associacions de consumidors de Cànnabis
puguin aportar el major grau de coneixements científics a la societat.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a addicionar una nova Disposició Transitòria amb la redacció següent:
«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 de la Llei, les associacions 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 complir les
obligacions i les mesures de control que estableix.
2. L’incompliment del que estableix l’apartat 1 es considera infracció molt greu,
i és sancionat pel departament competent en matèria de justícia d’acord amb el que
disposa el capítol relatiu al règim d’infraccions i sancions d’aquesta llei.
3. Si transcorregut el termini establert en l’apartat 1 les associacions no han fet
les adaptacions corresponents ni han inscrit les modificacions dels estatuts 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’incompliment del que estableix aquesta llei.
4. Els estatuts i les disposicions de règim intern de les associacions de consumidors de cànnabis que s’oposin al que estableix aquesta llei resten sense efecte a partir de l’entrada en vigor.»

TEXT PRESENTAT

Disposició final única

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i els seus efectes
econòmics en l’exercici pressupostari següent al de la seva aprovació.
ESMENES PRESENTADES

Addició de noves disposicions finals
Esmena 115
GP Socialista (41)
D’addició d’una nova Disposició Final

«Disposició Final Segona. Règim sancionador
El Govern de la Generalitat de Catalunya promourà, en el termini de 6 mesos des
de l’aprovació d’aquesta llei, un règim sancionador derivat de l’incompliment dels
articles de la present Llei.»
Esmena 116
GP Socialista (42)
D’addició d’una nova Disposició Final

«Disposició Final Tercera. Termini per al desplegament reglamentari
El Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de dictar en el termini de 6
mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que
siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional a l’esmena núm.
102 que comporta l’addició d’una nova Disposició Final Segona amb la redacció
següent:
«Segona (NOVA). 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
legislatiu 3/2008, del 25 de juny, amb la finalitat de crear noves taxes com a conse3.01.02. Proposicions de llei
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qüència 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 impost 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.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 116 que
comporta addicionar una nova disposició final tercera, passant l’actual única a ser
la disposició final primera. La nova disposició final tercera té el redactat següent:
«Tercera (NOVA). Desplegament reglamentari
1. El Govern, en el termini de dotze mesos 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.
2. El desplegament reglamentari ha de respectar les competències dels ens locals
en els termes establerts per la legislació de règim local.»
La Ponència tampoc fa cap recomanació sobre l’esmena 115 (a l’espera de fer una
esmena transaccional a la Comissió, juntament amb les esmenes 62, 103 i 104, que
afecta a la introducció de la regulació del règim sancionador a la Proposició de llei).

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

La participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democràtic. La sobirania popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació
que estableixen la Constitució Espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la
legislació de règim local, tant l’estatal com l’autonòmica.
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 reconeixen aquest Estatut, la Constitució, 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.
L’article 51 de la Constitució Española estableix que els poders públics han de
garantir la defensa dels usuaris i consumidors, protegint per procediments eficaços,
la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos.
D’acord als articles 28 i 49 de l’Estatut, els poders públics han de garantir la
protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels
consumidors i usuaris, i també han de donar suport a les organitzacions de consumidors i usuaris.
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 per l’article 28.
La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d’associacions segons l’article 118 de l’Estatut, així com també en matèria de publicitat, sens
perjudici de la legislació mercantil de l’estat.
El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja sigui
per motius lúdics o terapèutics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que es
projecta en llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i també del
dret a la salut i de les persones a escollir les teràpies i tractaments que lliurement
escullin.
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La societat civil Catalana ha estat històricament un element vertebrador i clau en
la defensa dels interessos, drets i en la iniciativa de les aspiracions de la ciutadania.
D’ençà que l’any 1991 en que es va fundar a Barcelona l’associació Ramón Santos de Estudios del Cannabis «ARSEC», reconeguda com la primera associació
de consumidors de cànnabis que va a dur a terme un conreu col·lectiu, el nombre
d’aquestes entitats ha proliferat. S’estima que a l’actualitat existeixen uns 400 clubs
socials de cànnabis a Catalunya. El model d’associació de consumidors de cànnabis
que aquesta llei pretén regular s’ha construït des de la capacitat d’afrontar reptes de
la societat civil que reclama un marc jurídic clar i un reconeixement legal.
La societat civil ha dut a terme una important i valuosa tasca d’autoregulació,
establint criteris i 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 en la orientació de les polítiques de drogues, basat en la reducció de riscos associats al seu ús i el respecte dels
drets fonamentals.
Les administracions locals de Catalunya han estat també pioneres, i a l’any 2012
l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per promoure la investigació científica
i alhora donar solució als reptes que es plantejaven les associacions, així com optimitzar els recursos, que va ser recolzat per la ciutadania en una consulta popular.
El febrer de l’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 77/X, per
tal que la comissió de Salut realitzés els treballs per tal que el Govern de la Generalitat regulés les associacions de consumidors de cànnabis.
El 29 de gener de 2015 el Parlament va aprovar la resolució 932/X, l’exposició de
motius de la qual va posar de manifest la orientació de la Generalitat en polítiques
de drogues i en la necessitat d’aprovar una norma per regular aquestes associacions.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 117
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició a l’exposició de motius

La participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democràtic. La sobirania popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació
que estableixen la Constitució Espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la
legislació de règim local, tant l’estatal com l’autonòmica.
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 reconeixen aquest Estatut, la Constitució, 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.
L’article 51 de la Constitució Española estableix que els poders públics han de
garantir la defensa dels usuaris i consumidors, protegint per procediments eficaços,
la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos.
D’acord als articles 28 i 49 de l’Estatut, els poders públics han de garantir la
protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels
consumidors i usuaris, i també han de donar suport a les organitzacions de consumidors i usuaris.
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 per l’article 28.
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La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d’associacions segons l’article 118 de l’Estatut, així com també en matèria de publicitat, sens
perjudici de la legislació mercantil de l’estat.
El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja sigui
per motius lúdics o terapèutics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que es
projecta en llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i també del
dret a la salut i de les persones a escollir les teràpies i tractaments que lliurement
escullin.
La societat civil Catalana ha estat històricament un element vertebrador i clau en
la defensa dels interessos, drets i en la iniciativa de les aspiracions de la ciutadania.
D’ençà que l’any 1991 en que es va fundar a Barcelona l’associació Ramón Santos de Estudios del Cannabis «ARSEC», reconeguda com la primera associació de
persones consumidores de cànnabis que va a dur a terme un conreu col·lectiu, el
nombre d’aquestes entitats ha proliferat. S’estima que a l’actualitat existeixen 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 autocultiu i autoconsum compartits per les persones associades membres de l’associació. El model no és, doncs,
cap a terceres persones, sinó activitat entre les persones associades de l’associació.
El model d’associació de persones consumidores de cànnabis que aquesta llei pretén
regular s’ha construït des de la capacitat d’afrontar reptes de la societat civil que reclama un marc jurídic clar i un reconeixement legal, a una activitat que actualment
existeix i és present de forma desregulada dins la nostra societat.
La societat civil organitzada al voltant del moviment cannàbic ha dut a terme
una important i valuosa tasca d’autoregulació, establint criteris i 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 en la orientació de les polítiques de drogues, basat en la reducció
de riscos associats al seu ús i el respecte dels drets fonamentals.
Les administracions locals de Catalunya han estat també pioneres, i a l’any 2012
l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per promoure la investigació científica
i alhora donar solució als reptes que es plantejaven les associacions, així com optimitzar els recursos, que va ser recolzat per la ciutadania en una consulta popular.
El febrer de l’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 77/X, per
tal que la comissió de Salut realitzés els treballs per tal que el Govern de la Generalitat regulés les associacions de persones consumidores de cànnabis, motivada per
els canvis legislatius a l’Estat Espanyol que encara posaven més inseguretat jurídica
a les associacions i 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 una disminució de riscos també derivats de la no existència de regulació d’aquesta activitat, i per tant d’una voluntat també 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, l’exposició de
motius de la qual va posar de manifest la orientació de la Generalitat en polítiques
de drogues i en la necessitat d’aprovar una norma per regular aquestes associacions.
Això va donar peu a la Resolució SLT/32/2015 del Departament de Salut, de 15
de gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l’exercici de la
seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.
Aquesta resolució responia als debats generats entorn una substància que té
efectes sobre la salut i que, per tant, també s’han d’abordar des de la perspectiva de
salut pública, debats generats dins el Parlament de Catalunya així com a les inqui·
etuds del món local que demanaven uns criteris mínims els quals els servissin de
guia per orientar la regulació municipal sota un criteri comú.
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Els criteris aprovats en al resolució pretenien impulsar, a través de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, la informació i l’assessorament dels associats per tal
de reduir els riscs i els danys vinculats al consum del cànnabis; la formació de les
persones encarregades de la dispensació d’aquesta substància amb l’objectiu asse·
nyalat; la detecció precoç, el seguiment i la derivació de determinats consums que
generen riscs i/o danys a la salut dels consumidors de la substància; la prohibició
del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques i la limitació de la venda i con·
sum de tabac i productes del tabac d’acord amb la normativa vigent, per tal de no
fomentar el consum del cànnabis i el d’altres substàncies additives a la vegada; la
limitació de la ubicació d’aquests clubs a una distància mínima dels centres sani·
taris i dels educatius per tal d’evitar la promoció del consum entre determinats col·
lectius especialment vulnerables; la limitació horària i de tota mena de publicitat
de les associacions o dels seus establiments o locals, i també el compliment de les
condicions de salubritat dels locals d’acord amb la normativa vigent i el respecte a
les normes mediambientals i, especialment, al descans dels veïns.
Els mateixos criteris van ser objecte d’informe favorable del Consell Assessor
de Salut Pública, com a òrgan assessor del Departament de Salut sobre aspectes
tècnics i científics de la salut pública, adscrit a la Secretaria de Salut Pública,
comptaven amb el consens de les federacions representatives de les associacions
cannàbiques, es van fer conèixer a les entitats municipalistes i van ser presentats a
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya.
Aquesta iniciativa de la societat civil surt de la necessitat de noves respostes da·
vant la prohibició, que va en la línia amb els nous moviments internacionals que
han constatat la ineficàcia de les Polítiques prohibicionistes per a la reducció del
consum i del tràfic il·legal. Respon al canvi cap a un abordatge de les Polítiques de
drogues basat en la reducció de danys i de riscos.
Les oportunitats de la regulació de l’activitat de les associacions de persones
consumidores de cànnabis són importants. En primer lloc, trencar amb la opacitat
i la invisibilitat, de manera que ens permeti conèixer millor la realitat del fenomen
per intervenir amb polítiques eficaces. Augmentar el grau de coneixement sobre
la substància, i la formació i informació de les persones consumidores. Accedir a
una població usuària per a millorar les polítiques de prevenció i de disminució de
danys. Prohibir la promoció del consum de la substància. Reduir les possibilitats
de contacte de les persones consumidores amb el mercat il·lícit de cànnabis i d’al·
tres drogues.
Així com també permet introduir límits a una realitat fins ara desregulada i per
tant, sense límits clars i actuant sobre aquells que no compleixin sense tanta sub·
jectivitat jurídica, evitant també l’escalada de penalització en el sistema judicial.
Paràgraf 7è
Esmena 118
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De supressió i addició a l’exposició de motius

«El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja sigui
per motius lúdics o tirapeu tics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que es
projecta en llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i també del
dret a la salut i de les persones a escollir les teràpies i tractaments que lliurement
escullin més adequats als seus estats de salut.»
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Paràgraf 9è
Esmena 119
GP Socialista (1)
De modificació al paràgraf novè de l’Exposició de Motius

«La societat civil ha dut a terme [...] polítiques de drogues, basat en la gestió de
riscos associats al seu ús i el respecte dels drets fonamentals.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 118.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena núm. 117
i el text de la proposició de llei, juntament amb unes esmenes tècniques, que consisteix en afegir, a partir del segon paràgraf, el text següent:
«... els drets i les llibertats fonamentals.
L’article 5 de l’Estatut reconeix que les persones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.
El consum de cànnabis per part de persones adultes en l’àmbit privat, ja sigui
per motius lúdics o terapèutics, és una opció que forma part de l’exercici del dret
fonamental 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 optar per les
teràpies i els tractaments que hom esculli lliurement.
L’article 51 de la Constitució estableix que els poders públics han de garantir la
defensa dels usuaris i consumidors, i protegir-ne amb procediments eficaços la seguretat, la salut i llurs legítims interessos econòmics.
Amb relació a l’enquadrament competencial en què s’emmarca 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 disposa que els poders
públics han de garantir la protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i
els interessos legítims dels consumidors i usuaris, i també han de donar suport a les
organitzacions de consumidors 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 de Catalunya, 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 legislació 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 l’exercici del dret fonamental a la llibertat, que es projecta en la llibertat de consciència i en la lliure disposició del propi cos, i també del
dret a la salut i d’escollir les teràpies i els tractaments més adequats a llurs estats
de salut.
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
derivats del consum de cànnabis.
La societat civil Catalana...»
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La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena núm. 119 i
el text de la proposició de llei, que consisteix en afegir al paràgraf novè el text següent:
«La societat civil ha dut a terme.../... polítiques de drogues, basat en la prevenció
dels riscos i la reducció dels danys associats...»

TEXT PRESENTAT

Proposició de llei reguladora de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

II. Resum de les recomanacions de la Ponència

Total esmenes presentades: 119
Esmenes recomanades

Grup Parlamentari Socialista
9, 54, 58, 97
Grup parlamentari Catalunya Sí que es Pot
74, 118
Esmenes transaccionades

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
2, 5, 19, 21, 28, 30, 33, 44, 51, 67, 71, 76, 84, 90, 98, 110, 117
Grup Parlamentari de Ciutadans
6, 7, 10, 13
Grup Parlamentari Socialista
23, 29, 35, 37, 45, 46, 48, 49, 53, 56, 59, 64, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 86, 89, 91,
92, 95, 100, 102, 109, 116, 119,
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
17, 36, 52, 57, 87, 94, 114
Esmenes no recomanades

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
104
Grup Parlamentari de Ciutadans
1, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 24, 27, 32, 40, 41, 43, 50, 61, 63, 66, 73, 75, 83, 99, 101,
105, 106, 107, 108
Grup Parlamentari Socialista
62, 103, 115
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
111, 112, 113,
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
3, 4, 20, 31, 55, 81, 82, 85, 93
Anunci retirada

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
16, 26, 65, 72
Grup Parlamentari de Ciutadans
15
Grup Parlamentari Socialista
25, 34, 39, 42, 47, 88
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
38, 60, 96
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III. Dictamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les recomanacions
de la Ponència
Proposició de llei de les associacions de consumidors de cànnabis
Exposició de motius
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Finalitats
Article 3. Àmbit d’aplicació
Article 4. Definicions
Títol 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 (Transacció Esm. 28 JS i 29 SOC)
Títol III. Organització i funcionament
Article 8. Organització i nombre de reunions (Transacció esmena 30 GP JS i esmena 17
GP CSP)
Article 9. Condicions d’ingrés com a associat (Transacció esmena. 33 JS, 35 SOC, 36 CSP
i 37 SOC)
Article 9 bis. Requisits de l’aval per a adquirir la condició d’associat (Transacció esm. 33
JS, 36 CSP i 37 SOC)
Article 10. Drets dels associats (Transacció esm. 44 JS, 45 i 48 SOC, integrada l’esmena 46
SOC)
Article 10 bis. Deures dels associats (Transacció esmena. 44 JS i 45 i 48 SOC)
Article 10 ter. Pèrdua de la condició d’associat (Transacció esmena. 44 JS i esmena. 49 SOC)
Article 10 quater. Prohibició de la transmissió de la condició d’associat (Esmena tècnica)
Article 11. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de cànnabis *
Article 11 bis. Llibre de registre d’associats *
Article 11 ter. Llibre de registre d’autoabastament*
Títol IV. Mesures de control higiènic i sanitari de les activitats de les associacions de consumidors de cànnabis i de gestió de la prevenció de riscos (transacció esmena 64 (GP SOC)
Article 11 quater. Producció i emmagatzematge per a l’autoabastament *
Article 11 quinquies. Transport *
Article 12. Distribució del cànnabis
Article 12 bis. Mesures de control per part de les associacions de la distribució del cànnabis
Article 13. Controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries de la substància
Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis (transacció esmena 76 GP JS, i esmenes
77, 78, 79 i 80 GP SOC)
Article 15. Limitacions en la publicitat de les associacions i identificació de la seu dels clubs
(Transacció Esmena 84 GP JS, 86 GP SOC i 87 GP CSP)
Títol V. Programes de gestió de la prevenció de riscos i reducció de danys (transacció
esmena 89 (GP SOC)
Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i serveis especialitzats
de les associacions
Article 17. Informació
Article 18. Prevenció d’usos de risc
Títol VI. Col·laboració amb altres administracions
Article 19. Principi de col·laboració
Article 20. Competències municipals
Article 21. Règim sancionador
Disposicions addicionals
Primera. Comissió de seguiment de l’aplicació de la Llei (transacció esm. 110 GP JS i esm.
109 GP SOC)
Tercera (NOVA). Negociació col·lectiva (Transacció esmena 90 GP JS (apartat 5) i esmenes
60, 94 i 114 GP CSP)
Primera bis. (NOVA) Equiparació de les associacions i els clubs de consumidors de cànnabis als clubs privats de fumadors a què es refereix la Llei de l’Estat 28/2005 (Transacció
esmena 76 GP JS i esmenes 77, 78, 79 i 80 GP SOC)
Segona. Promoció d’iniciatives científiques d’investigació
Disposició transitòria. Adaptació de les associacions de consumidors de cànnabis existents amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei (esmena tècnica)
Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor
Segona (NOVA). Anàlisi de mesures fiscals (Transacció de l’esmena 102 del Grup Parlamentari Socialista)
Tercera (NOVA). Desplegament reglamentari (Transacció esmena 116 GP SOC)
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Exposició de motius

La participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democràtic. La sobirania popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació
que estableixen la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la legislació de règim local, tant l’estatal com l’autonòmica.
L’article 4 de l’Estatut estableix que els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen el mateix Estatut, la
Constitució, 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.
L’article 5 de l’Estatut reconeix que les persones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.
El consum de cànnabis per part de persones adultes en l’àmbit privat, ja sigui per
motius lúdics o terapèutics, és una opció que forma part de l’exercici del dret fonamental 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 optar per les teràpies i els tractaments que hom esculli lliurement. (transacció esmena 117)

L’article 51 de la Constitució estableix que els poders públics han de garantir la
defensa dels usuaris i consumidors, i protegir-ne amb procediments eficaços la seguretat, la salut i llurs legítims interessos econòmics.
Amb relació a l’enquadrament competencial en què s’emmarca 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 disposa que els
poders públics han de garantir la protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels
drets i els interessos legítims dels consumidors i usuaris, i també han de donar suport a les organitzacions de consumidors i usuaris. (esmena tècnica)
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 de Catalunya, 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 legislació mercantil de l’Estat. (esmena tècnica)
El consum de cànnabis per part d’adults, en l’àmbit privat, sia per motius lúdics o
per motius terapèutics, és l’exercici del dret fonamental a la llibertat, que es projecta
en la llibertat de consciència i en la lliure disposició del propi cos, i també del dret
a la salut i d’escollir les teràpies i els tractaments més adequats a llurs estats de salut.
(Esmena núm. 118 GP CSP)

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 derivats del consum de cànnabis. (transacció esmena 117)

La societat civil catalana ha estat històricament un element vertebrador i clau en
la defensa dels interessos i els drets dels ciutadans, i també en la iniciativa de llurs
aspiracions.
3.01.02. Proposicions de llei

69

BOPC 439
15 de juny de 2017

D’ençà que l’any 1991 es va fundar a Barcelona l’Associació Ramón Santos d’Estudis sobre el Cànnabis (ARSEC), reconeguda com la primera associació de persones consumidores 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 per les persones 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

cànnabis 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
desregulada.

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 en la orientació de les polítiques de drogues,
basat en la prevenció dels riscos i la reducció dels danys associats al seu consum i el
respecte dels drets fonamentals. (Esmena núm. 119 GP SOC)
Les administracions locals de Catalunya també han estat també pioneres. L’any
2012 l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per a promoure la investigació científica, donar solució als reptes que es plantejaven les associacions i optimitzar els
recursos, 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 regulació 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 associacions i a aprovar els criteris rellevants als efectes de salut pública amb relació al
consum associatiu de cànnabis. (esmena tècnica)
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 respostes 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
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formació i la informació dels consumidors; permet d’accedir a la població que n’és usuària per a millorar les polítiques de prevenció i de disminució 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’altres drogues; introdueix límits a una realitat fins ara desregulada i sense 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.
(Integració de l’esmena núm. 117 del GP JS)

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir el règim jurídic de les associacions de consumidors
de cànnabis i llurs clubs, la regulació de totes les activitats que duen a terme, 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. (Transacció i esmena tècnica sobre esm. 2 JS)
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 minimitzar-los. (Transacció esm. 5 JS i 6 Cs)
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. (Transacció esm. 5 JS i 7 Cs)
c) Establir els mecanismes per a la protecció de la salut dels consumidors de cànnabis, especialment per al control i la informació sobre la qualitat, les característiques 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. (Esmena
9 SOC amb esmena tècnica)

e) Establir les condicions de l’exercici de l’activitat de les associacions de consu·
midors de cànnabis. (Transacció esm. 5 JS i 10 Cs)
f) Establir mecanismes per a millorar l’activitat de les associacions de consumidors 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. (Esmena 5 JS)

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. (Transacció esm. 5 JS i 13 Cs)
i) Establir el règim jurídic de les activitats de les associacions de consumidors
de cànnabis. (Esmena tècnica)
j) Promoure mecanismes per a garantir la seguretat pública i privada en el desenvolupament 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 desenvolupin llurs activitats.
Article 4. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Associacions de consumidors de cànnabis: les associacions sense ànim de lucre, 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, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així els danys socials
i sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis [text
eliminat]. (Transacció Esmena. 19JS)
a bis) Consumidor de cànnabis: la persona major d’edat que decideix consumir
cànnabis voluntàriament o la que ho necessita per motius terapèutics. (Transacció Esmena. 33 JS, 36 CSP i 37 SOC)

b) 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.
c) Autoabastament: les actuacions que duu a terme una associació de consumidors
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 intrasferible dels seus associats i sempre dins l’àmbit de l’associació. (Transacció
Esmena. 19 JS)

Títol 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 gaudeixen 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
funcional específica creada a efectes estadístics i de cens d’acord amb el que dispo·
sa el Codi civil de Catalunya, i també, si la regulació local ho estableix, en el regis·
tre municipal d’associacions o de clubs cannàbics. (Transacció Esm. 21 JS, i 23 SOC)
3. Les associacions de consumidors de cànnabis han de respectar les ordenan·
ces municipals, sempre que no contradiguin aquesta llei, i obtenir l’autorització
corresponent de l’ajuntament. (Transacció Esm. 21 JS, i 23 SOC)
Article 6. Membres fundadors

Els membres fundadors d’una associació de consumidors de cànnabis han d’ésser majors d’edat i consumidors de cànnabis.
Article 7. Objectius específics (Transacció Esm. 28 JS i 29 SOC)

Les finalitats de les associacions de consumidors de cànnabis s’han de fer constar en llurs estatuts, que han de contenir, com a mínim, els objectius específics següents:
a) L’autoabastament i la distribució de cànnabis entre els associats per al consum
privat. [text eliminat]
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. (Esmena 28 JS)
d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis en la producció i la distribució als associats. (Esmena 28JS)
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Títol III. Organització i funcionament
Article 8. Organització i nombre de reunions (Transacció esmena 30 GP JS
i esmena 17 GP CSP)

1. Les associacions de consumidors de cànnabis s’organitzen d’acord amb 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 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 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.
Article 9. Condicions d’ingrés com a associat (Transacció esmena. 33 JS,
35 SOC, 36 CSP i 37 SOC)

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 9 bis.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. (transacció de l’esmena 67 (lletra e)
art 12) Junts pel Sí, i esmena tècnica per congruència amb el contingut de l’article 12 i 12 bis)

Article 9 bis. Requisits de l’aval per a adquirir la condició d’associat
(Transacció esm. 33 JS, 36 CSP i 37 SOC)

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’associat avalador, les dades de la persona avalada i el terme aval o qualsevol altra fórmula 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 estatus 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’establir per reglament.
Article 10. Drets dels associats (Transacció esm. 44 JS, 45 i 48 SOC,
integrada l’esmena 46 SOC)

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 11, amb les úniques limitacions establertes per la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 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.
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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.
(Esmena 46 G.P SOC)

g) Ésser informat per l’associació sobre els programes de detecció precoç, seguiment i derivació de casos de consum problemàtic o abusiu del cànnabis.
h) Avalar nous associats, amb els límits que estableix l’article 9 bis.
Article 10 bis. Deures dels associats (Transacció esmena. 44 JS i 45 i 48 SOC)
Els membres d’una associació de consumidors de cànnabis estan obligats a:
a) Consumir la substància dispensada estrictament en l’àmbit privat i en les condicions marcades per l’associació.
b) Evitar qualsevol situació en què es pugui produir un consum que pugui perjudicar
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 que estableixin els estatuts.
Article 10 ter. Pèrdua de la condició d’associat (Transacció esmena. 44 JS i
esmena. 49 SOC)

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 o menors d’edat.
d) Per haver obstaculitzat la finalitat i els objectius de l’associació que estableixen els
estatuts.
e) Per les altres causes que determinin els estatus i que no contradiguin la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d’associació, el llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24
d’abril, 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 garanteixi l’audiència prèvia
de l’associat.
Article 10 quater. Prohibició de la transmissió de la condició d’associat
(Esmena tècnica)

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.
*(Articles 11 a 11 quinquies: esmena transaccional entre les esmenes núm 51, i 71 del GP
Junts pel Sí ; esmenes núm. 52 i 57 de GP CSP i les esmenes núm. 53, 54, i 56 58 del GP SOC)

Article 11. 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, i estan obligades a tenir i a mantenir actualitzats i custodiats els

llibres de registre i control següents:
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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 constar 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 caràcter personal. Aquestes mesures s’han d’establir per reglament. (esmena tècnica, prové de l’article 11 bis.2)
Article 11 bis. 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 document d’identitat, el número d’associat, la data d’ingrés i, si escau, totes les dades que
identifiquen la persona que el va avalar.
Article 11 ter. 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 constar 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.
a bis) 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 quantitats
retirades són per al seu consum personal i en un àmbit estrictament privat. (esmena 67
Junts pel Sí i esmena tècnica per congruència amb l’article 12)

b) La data d’incorporació al programa d’autoabastament.
c) (text traslladat parcialment a la lletra a bis)
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 identificació 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 11 quater.
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. (esmena tècnica en congruència amb l’article 12.5)

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.
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Títol IV. Mesures de control higiènic i sanitari de les activitats de les
associacions de consumidors de cànnabis i de gestió de la prevenció
de riscos (transacció esmena 64 (GP SOC)
Article 11 quater. 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 inscrit en
el programa d’autoabastament. (Esmena núm. 71 G.P Junts pel Sí)
2. L’associació de consumidors de cànnabis ha d’obtenir un informe tècnic pericial 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 determini

que les previsions de conreu s’ajusten a les previsions de consum acordades. (Esmena núm. 54 G.P SOC)

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 12. L’associació ha
de regular la manera d’ajustar la demanda, si s’escau, a la producció màxima permesa.
4. El conreu per a l’autoabastament de l’associació no pot superar la producció anual
de cent cinquanta quilos d’unitats florides en sec. (Esmena núm. 71 G.P Junts pel Sí)
5. L’emmagatzematge del cànnabis s’ha de fer en les condicions higièniques, ambientals i de seguretat que es determinin per reglament. La seguretat de l’emmagatzematge
és responsabilitat de l’associació. (Esmena núm. 58 G.P SOC)
6. S’han d’establir per reglament el procediment per a la comunicació del conreu 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. (Esmena núm. 71 G.P
Junts pel Sí)

Article 11 quinquies. 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 11 ter.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
processament, 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 informació sobre la traçabilitat i la substància que ha de contenir.
3. El transport no es pot fer en mitjans de transport col·lectiu.
Article 12. 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
exclusivament a llur consum personal. (esmena tècnica)
b) (traslladat a l’article 17)
1 bis. Els associats no poden transmetre a terceres persones el cànnabis que els és
dispensat a títol personal. (transacció de l’esmena 44 GP JxS i 45, 46 i 48 GP SOC)

2. 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’en·
tre divuit i vint-i-un anys, sens perjudici del que disposa l’apartat 3. (esmena 67 JS)
3. 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
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aquesta circumstància i els termes en què es farà la distribució del cànnabis per al
consum terapèutic s’han d’establir per reglament. (esmena 67 JS i 69 SOC)
4. 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 reti·
rament el mateix dia de llur incorporació. (esmena 67 JS i 70 SOC amb esmena tècnica
per congruència amb l’article 11 ter.2.b)

Article 12 bis. Mesures de control per part de les associacions de la
distribució del cànnabis
[prové de l’article 11 de la proposició de llei amb les esmenes recomanades]

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 s’ajusta als paràmetres establerts. Les
associacions han de disposar dels mitjans tècnics, personals i informàtics que garanteixin 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 manipular-ne el contingut i que permeti identificar l’associació proveïdora, la data de retirament i el número
d’associat. L’associació ha d’adoptar les mesures per a evitar la manipulació o l’alteració
de l’embalatge que conté el producte.
(Transacció esmena núm. 56 del GP SOC, núm. 57 GP. Cat si que es Pot i núm. 51 del
G.P Junts pel Sí)

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’emmagatzematge a què es refereix l’apartat 5. (Transacció apartat 5.a) esmena 57 GP. Cat si que es Pot)
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 regular per reglament. (esmena 51 G.P Junts pel Sí)
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 seguretat que
es determinin per reglament. (Esmena núm. 58 G.P SOC)
Article 13. 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, adulteracions i patògens, i a aquest efecte l’han de sotmetre als controls analítics periòdics que s’estableixin per reglament, els quals en cap cas no poden ésser inferiors a una
anàlisi per varietat i collita. (Esmena 74 CSP)
2. Els controls analítics periòdics de la substància que es distribueix i es consumeix
s’han de fer en laboratoris autoritzats per l’Administració. (Esmena 45 SOC)
Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis (transacció esmena 76 GP
JS, i esmenes 77, 78, 79 i 80 GP SOC)

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 condició d’associat de les persones que accedeixen a l’interior de l’espai destinat al consum o a la distribució del cànnabis.
3. 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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4. Els clubs de consumidors de cànnabis han de complir les condicions de salubritat dels locals establertes per la normativa vigent i llur activitat ha de respectar
la normativa de protecció mediambiental.
5. Amb relació als drets dels consumidors i als de la resta de la ciutadania, l’activitat 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.
6. Els clubs de consumidors de cànnabis no es poden instal·lar en espais reser·
vats o compartimentats dins altres establiments on es duen a terme activitats dife·
rents de les pròpies d’una associació de consumidors de cànnabis.
7. A l’interior dels clubs de consumidors de cànnabis és prohibit:
a) Consumir altres drogues no institucionalitzades, begudes alcohòliques i productes alimentaris que continguin cànnabis.

b) Crear espais reservats o segregacions i instal·lar espais compartimentats des·
tinats a activitats amb finalitats diferents de les que estableixin els estatuts d’acord
amb aquesta llei.
8. Als aquests efectes del que estableix aquest article, s’han d’establir per reglament:
a) Els paràmetres mediambientals obligatoris, els valors màxims d’emissió atmosfèrica i les mesures correctores exigibles als clubs de consumidors de cànnabis.
b) Les distàncies mínimes entre dos clubs de consumidors 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.
9. Les disposicions que s’estableixin per reglament per al compliment del que estableix l’apartat 8 han de respectar la titularitat i l’exercici de les competències municipals
corresponents.
Article 15. Limitacions en la publicitat de les associacions i identificació
de la seu dels clubs (Transacció Esmena 84 GP JS, 86 GP SOC i 87 GP CSP)
1. Les associacions de consumidors de cànnabis tenen prohibida la realització de

qualsevol de les activitats següents:
a) Fer publicitat del cànnabis mitjançant tota forma de comunicació, recomanació 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 contribució, 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.
1 bis. Resten excloses de la prohibició de l’apartat 1:
a) La participació de les associacions de consumidors de cànnabis en esdeveniments, fòrums, xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus relacionats 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.
2. 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.
Títol V. Programes de gestió de la prevenció de riscos i reducció de
danys (transacció esmena 89 (GP SOC)
Article 16. 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 prevenció de riscos i reducció de danys adreçats als associats.(Esmena 91 SOC i esmena tècnica)

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

3. Les associacions de consumidors de cànnabis que tinguin associats que necessiten consumir la substància per motius terapèutics han de tenir els serveis especialitzats
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 as·
sessorament 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 programa d’informació específic adreçat als associats de divuit a vint-i-un anys.
5. Les associacions de consumidors de cànnabis han de remetre al departament
competent en matèria de salut i, dins d’aquest, a l’organisme responsable del se·
guiment de la qualitat i l’activitat de les associacions tota la informació estadísti·
ca i epidemiològica necessària per al control de l’activitat, de la manera i amb els
criteris que es determinin per reglament. (Transacció esmena 90 GP JS i esmenes 91
92 GP SOC)

Article 17. Informació
1. Les associacions de consumidors de cànnabis han d’informar els associats sobre
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. (Transacció esmenes 59 i 95 GP SOC i 98 GP JS)
2. Les persones de l’associació encarregades de manipular i dispensar el cànnabis
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 efectes, als riscos
i als danys que es poden derivar del consum d’aquesta substància, en els termes que s’estableixi per reglament. (Transacció esmena 67 (lletra b) del GP JS i esmena 68 GP SOC.)
(Transacció esmena 95 GP SOC)

3. L’associació de consumidors de cànnabis ha de disposar d’informació actualitzada
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. (Contingut
parcial art 18 i transacció entre l’esmena 95 GP SOC i l’esmena 98 GP JS)

Article 18. Prevenció d’usos de risc
(Sense contingut) (Esmena núm. 97 GP SOC)
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Títol VI. Col·laboració amb altres administracions
Article 19. 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 assoleixin la plena efectivitat
dels drets que tutela aquesta llei i els objectius de salut pública i mediambiental que
estableix. (Esmena núm. 100 GP SOC)
Article 20. 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, independentment 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. (transacció esm. 102 GP SOC)
Article 21. Règim sancionador

Les infraccions relacionades amb l’incompliment de les condicions i els requisits
de les autoritzacions administratives relacionades amb l’àmbit d’aplicació i desenvolupament d’aquesta llei se sancionen d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
Disposicions addicionals
Primera. Comissió de seguiment de l’aplicació de la Llei (transacció esm.
110 GP JS i esm. 109 GP SOC)

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 encomani 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, justícia, seguretat ciutadana i agricultura,
i representants 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’aplicació
de la Llei i la seva evolució, que ha de presentar al departament competent en matèria
de salut pública.
Tercera (NOVA). Negociació col·lectiva (Transacció esmena 90 GP JS (apartat
5) i esmenes 94 i 114 GP CSP)

El Govern ha d’impulsar, promoure i facilitar la negociació col·lectiva entre les associacions de consumidors de cànnabis i els representants dels treballadors amb l’objectiu de signar un conveni col·lectiu específic que determini la classificació professional
d’aquests treballadors en els grups professionals corresponents.
Primera bis. (NOVA) Equiparació de les associacions i els clubs de
consumidors de cànnabis als clubs privats de fumadors a què es
refereix la Llei de l’Estat 28/2005 (Transacció esmena 76 GP JS i esmenes
77, 78, 79 i 80 GP SOC)

Els clubs de consumidors de cànnabis i les zones de les associacions que no tinguin
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 addicional novena de
la Llei de l’Estat 28/2005, del 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del taba3.01.02. Proposicions de llei
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quisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
Segona. 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 activitats de les associacions de consumidors de Cànnabis puguin aportar el major grau
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
(esmena tècnica)

1. Al cap d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la Llei, les associacions 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 complir les obligacions
i les mesures de control que estableix.
2. L’incompliment del que estableix l’apartat 1 es considera infracció molt greu, i és
sancionat pel departament competent en matèria de justícia d’acord amb el que disposa
el capítol relatiu al règim d’infraccions i sancions d’aquesta llei.
3. Si transcorregut el termini establert en l’apartat 1 les associacions no han fet les
adaptacions corresponents ni han inscrit les modificacions dels estatuts 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’incompliment del que estableix aquesta
llei.
4. Els estatuts i les disposicions de règim intern de les associacions de consumidors
de cànnabis que s’oposin al que estableix aquesta llei resten sense efecte a partir de l’entrada en vigor.
Disposicions finals
Primera. 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 l’aprovació.
Segona (NOVA). Anàlisi de mesures fiscals (Transacció de l’esmena 102 del
Grup Parlamentari Socialista)

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 legislatiu
3/2008, del 25 de juny, amb la finalitat de crear noves taxes com a conseqüència 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 impost
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.
Tercera (NOVA). Desplegament reglamentari (Transacció esmena 116 GP
SOC)

1. El Govern, en el termini de dotze mesos 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.
Fascicle tercer
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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.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Alba Vergés i Bosch, Noemí de la Calle Sifré, Raúl Moreno Montaña, Albano
Dante Fachin Pozzi, Alberto Villagrasa Gil, Sergi Saladié Gil

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SALUT

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2017, ha estudiat
el text de la Proposició de llei de les associacions de les persones consumidores de
cànnabis (tram. 202-00090/10) i l’Informe de la Ponència.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Proposició de llei de les associacions de consumidors de cànnabis
Exposició de motius
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 (Transacció Esm. 28 JS i 29 SOC)
Article 8. Organització i nombre de reunions (Transacció esmena 30 GP JS i esmena 17
GP CSP)
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 (Transacció esmena. 33 JS, 35 SOC, 36 CSP
i 37 SOC)
Article 9 bis. Requisits de l’aval per a adquirir la condició d’associat (Transacció esm. 33
JS, 36 CSP i 37 SOC)
Article 10. Drets dels associats (Transacció esm. 44 JS, 45 i 48 SOC, integrada l’esmena
46 SOC)
Article 10 bis. Deures dels associats (Transacció esmena. 44 JS i 45 i 48 SOC)
Article 10 ter. Pèrdua de la condició d’associat (Transacció esmena. 44 JS i esmena. 49
SOC)
Article 10 quater. Prohibició de la transmissió de la condició d’associat (Esmena tècnica)
Capítol IV. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de cànnabis
Article 11. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de cànnabis *
Article 11 bis. Llibre de registre d’associats *
Article 11 ter. Llibre de registre d’autoabastament*
Capítol V. Autoabastament
Article 11 quater. Producció i emmagatzematge per a l’autoabastament *
Article 11 quinquies. Transport *
Article 12. Distribució del cànnabis
Capítol VI. Clubs de consumidors de cànnabis. Límits de la publicitat de les associacions
i dels clubs
(transacció esmena 76 GP JS, i esmenes 77, 78, 79 i 80 GP SOC i esmena tècnica)
Article 14. Accés i privacitat
Article 14 bis. Condicions dels espais dels clubs
Article 14 ter. Activitat dels clubs
Article 15. Limitacions en la publicitat de les associacions i identificació de la seu dels clubs
(Transacció Esmena 84 GP JS, 86 GP SOC i 87 GP CSP)
Capítol VII. Mesures de control higiènic i sanitari i programes de gestió de la prevenció de
riscos i reducció de danys (transacció esmena 89 (GP SOC)
Article 12 bis. Mesures de control per part de les associacions de la distribució del cànnabis
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Article 13. Controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries de la substància
Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i serveis especialitzats
de les associacions
Article 17. Informació
Article 18. Prevenció d’usos de risc
Capítol VIII. Col·laboració amb altres administracions
Article 19. Principi de col·laboració
Article 20. Competències municipals
Capítol IX. Potestats d’inspecció i control i règim sancionador
Article 21. Potestats d’inspecció i control
Article 22. Principis generals del règim sancionador
Article 23. Infraccions
Article 24. Subjectes responsables de les infraccions
Article 25. Sancions aplicables a les associacions de consumidors de cànnabis
Article 26. Potestat sancionadora
Article 27. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
Article 28. Prescripció de les infraccions i les sancions
Disposicions addicionals
Primera. Comissió de seguiment de l’aplicació de la Llei (transacció esm. 110 GP JS i esm.
109 GP SOC)
Tercera (NOVA). Negociació col·lectiva (rebutjada en Comissió)
Primera bis. (NOVA) Equiparació de les associacions i els clubs de consumidors de cànnabis als clubs privats de fumadors a què es refereix la Llei de l’Estat 28/2005 (Transacció
esmena 76 GP JS i esmenes 77, 78, 79 i 80 GP SOC)
Segona. Promoció d’iniciatives científiques d’investigació
Disposició transitòria. Adaptació de les associacions de consumidors de cànnabis existents amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei (esmena tècnica)
Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor
Segona (NOVA). Anàlisi de mesures fiscals (Transacció de l’esmena 102 del Grup Parlamentari Socialista)
Tercera (NOVA). Desplegament reglamentari (Transacció esmena 116 GP SOC)

Exposició de motius

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 reconeixen el mateix Estatut, la Constitució, 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 protecció de la
salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels consumidors
i usuaris, i també que han de donar suport a les organitzacions de consumidors i
usuaris. (esmena tècnica) 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 legislació mercantil de l’Estat. (esmena tècnica)
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 fonamental al
lliure desenvolupament de la personalitat, del dret a la llibertat de consciència i de dis-
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posició 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. (transacció esmena 117 i 118 GP CSP)
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 derivats del consum de cànnabis. (transacció esmena 117)

La participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democràtic. La sobirania popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació
que estableixen la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la legislació de règim local, tant l’estatal com l’autonòmica.
En aquest sentit, la societat civil catalana ha estat històricament un element vertebrador 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’Estudis sobre el Cànnabis (ARSEC), reconeguda com la primera associació de persones consumidores 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 per les persones 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

cànnabis 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
desregulada.

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 en la orientació de les polítiques de drogues,
basat en la prevenció dels riscos i la reducció dels danys associats al seu consum i el
respecte dels drets fonamentals. (Esmena núm. 119 GP SOC)
Les administracions locals de Catalunya també han estat també pioneres. L’any
2012 l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per a promoure la investigació científica, donar solució als reptes que es plantejaven les associacions i optimitzar els
recursos, 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 regulació 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
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mitjà del departament competent en matèria de salut, a regular aquestes associacions i
a aprovar els criteris rellevants als efectes de salut pública amb relació al consum associatiu de cànnabis. (esmena tècnica)
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 respostes
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 usuària per a millorar les polítiques de prevenció i de disminució 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’altres drogues; introdueix límits a una realitat fins ara desregulada i sense 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.
(Integració de l’esmena núm. 117 del GP JS)

Aquesta llei consta de trenta-nou articles, que s’estructuren en nou capítols. El
primer capítol, de disposicions generals, conté l’objecte, les finalitats, l’àmbit d’aplicació
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 disposicions relatives
als llibres de registre que les associacions estan obligades a mantenir; el cinquè tracta
sobre la producció i l’emmagatzematge per a l’autoabastament, el transport i la dis-

tribució del cànnabis; els 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 administracions per a l’aplicació d’una política de drogues basada en la prevenció dels 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 tres disposicions addicionals, sobre el seguiment de l’aplicació de la Llei, l’equiparació de les associacions i els clubs de consumidors de
cànnabis als clubs privats de fumadors i la promoció d’iniciatives científiques d’investigació; una disposició transitòria sobre el termini per a l’adaptació a la Llei de
les associacions existents, i tres finals sobre l’entrada en vigor, l’anàlisi de mesures
fiscals i el desplegament reglamentari de la Llei.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir el règim jurídic de les associacions de consumidors
de cànnabis i llurs clubs, la regulació de totes les activitats que duen a terme, 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. (Transacció i esmena tècnica sobre esm. 2 JS)
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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 minimitzar-los. (Transacció esm. 5 JS i 6 Cs)
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. (Transacció esm. 5 JS i 7 Cs)
c) Establir els mecanismes per a la protecció de la salut dels consumidors de cànnabis, especialment per al control i la informació sobre la qualitat, les característiques 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. (Esmena
9 SOC amb esmena tècnica)

e) Establir les condicions de l’exercici de l’activitat de les associacions de consu·
midors de cànnabis. (Transacció esm. 5 JS i 10 Cs)
f) Establir mecanismes per a millorar l’activitat de les associacions de consumidors 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. (Esmena 5 JS)

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. (Transacció esm. 5 JS i 13 Cs)
i) Establir el règim jurídic de les activitats de les associacions de consumidors
de cànnabis. (Esmena tècnica)
j) Promoure mecanismes per a garantir la seguretat pública i privada en el desenvolupament 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 desenvolupin llurs activitats.
Article 4. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Associacions de consumidors de cànnabis: les associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que s’autoabasten i distribueixen cànnabis entre llurs
associats, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un
àmbit privat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així els danys socials
i sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis [text
eliminat]. (Transacció Esmena. 19JS)
a bis) Consumidor de cànnabis: la persona major d’edat que decideix consumir
cànnabis voluntàriament o la que ho necessita per motius terapèutics. (Transacció Esmena. 33 JS, 36 CSP i 37 SOC)

b) 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.
c) Autoabastament: les actuacions que duu a terme una associació de consumidors
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’associació. (Transacció
Esmena. 19 JS)
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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 gaudeixen 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
funcional específica creada a efectes estadístics i de cens d’acord amb el que dispo·
sa el Codi civil de Catalunya, i també, si la regulació local ho estableix, en el regis·
tre municipal d’associacions o de clubs cannàbics. (Transacció Esm. 21 JS, i 23 SOC)
3. Les associacions de consumidors de cànnabis han de respectar les ordenan·
ces municipals, sempre que no contradiguin aquesta llei, i obtenir l’autorització
corresponent de l’ajuntament. (Transacció Esm. 21 JS, i 23 SOC)
Article 6. Membres fundadors

Els membres fundadors d’una associació de consumidors de cànnabis han d’ésser majors d’edat i consumidors de cànnabis.
Article 7. Objectius específics (Transacció Esm. 28 JS i 29 SOC)

Les finalitats de les associacions de consumidors de cànnabis s’han de fer constar en llurs estatuts, que han de contenir, com a mínim, els objectius específics següents:
a) L’autoabastament i la distribució de cànnabis entre els associats per al consum
privat. [text eliminat]
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. (Esmena 28 JS)
d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis en la producció i la distribució als associats. (Esmena 28JS)
Article 8. Organització i nombre de reunions (Transacció esmena 30 GP JS i
esmena 17 GP CSP)

1. Les associacions de consumidors de cànnabis s’organitzen d’acord amb 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 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 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 (Transacció esmena. 33 JS,
35 SOC, 36 CSP i 37 SOC)

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.
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c) Tenir l’aval d’un altre associat, sens perjudici del que disposa l’article 9 bis.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. (transacció de l’esmena 67 (lletra e)
art 12) Junts pel Sí, i esmena tècnica per congruència amb el contingut de l’article 12 i 12 bis)

Article 9 bis. Requisits de l’aval per a adquirir la condició d’associat
(Transacció esm. 33 JS, 36 CSP i 37 SOC)

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’associat avalador, les dades de la persona avalada i el terme aval o qualsevol altra fórmula 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 estatus 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’establir per reglament.
Article 10. Drets dels associats (Transacció esm. 44 JS, 45 i 48 SOC, integrada
l’esmena 46 SOC)

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 11, amb les úniques limitacions establertes per la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 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.
(Esmena 46 G.P SOC)

g) Ésser informat per l’associació sobre els programes de detecció precoç, seguiment i derivació de casos de consum problemàtic o abusiu del cànnabis.
h) Avalar nous associats, amb els límits que estableix l’article 9 bis.
Article 10 bis. Deures dels associats (Transacció esmena. 44 JS i 45 i 48 SOC)
Els membres d’una associació de consumidors de cànnabis estan obligats a:
a) Consumir la substància dispensada estrictament en l’àmbit privat i en les condicions marcades per l’associació.
b) Evitar qualsevol situació en què es pugui produir un consum que pugui perjudicar
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 que estableixin els estatuts.
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Article 10 ter. Pèrdua de la condició d’associat (Transacció esmena. 44 JS i
esmena. 49 SOC)

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 o menors d’edat.
d) Per haver obstaculitzat la finalitat i els objectius de l’associació que estableixen els
estatuts.
e) Per les altres causes que determinin els estatus i que no contradiguin la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d’associació, el llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24
d’abril, 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 garanteixi l’audiència prèvia
de l’associat.
Article 10 quater. Prohibició de la transmissió de la condició d’associat
(Esmena tècnica)

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
*(Articles 11 a 11 quinquies: esmena transaccional entre les esmenes núm 51, i 71 del GP Junts
pel Sí; esmenes núm. 52 i 57 de GP CSP i les esmenes núm. 53, 54, i 56 58 del GP SOC)

Article 11. 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, 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 constar 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 caràcter personal. Aquestes mesures s’han d’establir per reglament. (esmena tècnica, prové de l’article 11 bis.2)
Article 11 bis. 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 document d’identitat, el número d’associat, la data d’ingrés i, si escau, totes les dades que
identifiquen la persona que el va avalar.
Article 11 ter. 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.
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c) Llibre de transport.
d) Llibre de distribució.

2. El llibre d’associats inscrits en el programa d’autoabastament ha de fer constar 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.
a bis) 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 quantitats
retirades són per al seu consum personal i en un àmbit estrictament privat. (esmena 67
Junts pel Sí i esmena tècnica per congruència amb l’article 12)

b) La data d’incorporació al programa d’autoabastament.
c) (text traslladat parcialment a la lletra a bis)
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 identificació 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 11 quater.
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. (esmena tècnica en congruència amb l’article 12.5)

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 11 quater. 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 inscrit en
el programa d’autoabastament. (Esmena núm. 71 G.P Junts pel Sí)
2. L’associació de consumidors de cànnabis ha d’obtenir un informe tècnic pericial 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 determini

que les previsions de conreu s’ajusten a les previsions de consum acordades. (Esmena núm. 54 G.P SOC)

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 12. L’associació ha
de regular la manera d’ajustar la demanda, si s’escau, a la producció màxima permesa.
4. El conreu per a l’autoabastament de l’associació no pot superar la producció anual
de cent cinquanta quilos d’unitats florides en sec. (Esmena núm. 71 G.P Junts pel Sí)
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5. L’emmagatzematge del cànnabis s’ha de fer en les condicions higièniques, ambientals i de seguretat que es determinin per reglament. La seguretat de l’emmagatzematge
és responsabilitat de l’associació. (Esmena núm. 58 G.P SOC)
6. S’han d’establir per reglament el procediment per a la comunicació del conreu 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. (Esmena núm. 71 G.P
Junts pel Sí)

Article 11 quinquies. 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 11 ter.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
processament, 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 informació sobre la traçabilitat i la substància que ha de contenir.
3. El transport no es pot fer en mitjans de transport col·lectiu.
Article 12. 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
exclusivament a llur consum personal. (esmena tècnica)
b) (traslladat a l’article 17)
1 bis. Els associats no poden transmetre a terceres persones el cànnabis que els és
dispensat a títol personal. (transacció de l’esmena 44 GP JxS i 45, 46 i 48 GP SOC)

2. 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’en·
tre divuit i vint-i-un anys, sens perjudici del que disposa l’apartat 3. (esmena 67 JS)
3. 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 es farà la distribució del cànnabis per al
consum terapèutic s’han d’establir per reglament. (esmena 67 JS i 69 SOC)
4. 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 reti·
rament el mateix dia de llur incorporació. (esmena 67 JS i 70 SOC amb esmena tècnica
per congruència amb l’article 11 ter.2.b)

Capítol VI. Clubs de consumidors de cànnabis. Límits de la publicitat de
les associacions i dels clubs
(transacció esmena 76 GP JS, i esmenes 77, 78, 79 i 80 GP SOC i esmena tècnica)

Article 14. 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 condició d’associat de les persones que accedeixen a l’interior de l’espai destinat al consum o a la distribució del cànnabis.
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Article 14 bis. Condicions dels espais dels clubs
3. Els espais dels clubs de consumidors de cànnabis destinats a la distribució han
d’estar separats dels espais destinats al consum de cànnabis.

4. Els clubs de consumidors de cànnabis han de complir les condicions de salubritat dels locals establertes per la normativa vigent i llur activitat ha de respectar
la normativa de protecció mediambiental.
6. Els clubs de consumidors de cànnabis no es poden instal·lar en espais reservats o
compartimentats dins altres establiments on es duen a terme activitats diferents de les
pròpies d’una associació de consumidors de cànnabis.
Article 14 ter. Activitat dels clubs

5. Amb relació als drets dels consumidors i als de la resta de la ciutadania, l’activitat 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.
7. A l’interior dels clubs de consumidors de cànnabis és prohibit:
a) Consumir altres drogues no institucionalitzades, begudes alcohòliques i productes alimentaris que continguin cànnabis.
b) Crear espais reservats o segregacions i instal·lar espais compartimentats destinats a activitats amb finalitats diferents de les que estableixin els estatuts d’acord amb
aquesta llei.

8. Als aquests efectes del que estableix aquest article, s’han d’establir per reglament:
a) Els paràmetres mediambientals obligatoris, els valors màxims d’emissió atmosfèrica i les mesures correctores exigibles als clubs de consumidors de cànnabis.
b) Les distàncies mínimes entre dos clubs de consumidors 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.
9. Les disposicions que s’estableixin per reglament per al compliment del que estableix l’apartat 8 han de respectar la titularitat i l’exercici de les competències municipals
corresponents.
Article 15. Limitacions en la publicitat de les associacions i identificació
de la seu dels clubs (Transacció Esmena 84 GP JS, 86 GP SOC i 87 GP CSP)
1. Les associacions de consumidors de cànnabis tenen prohibida la realització de

qualsevol de les activitats següents:
a) Fer publicitat del cànnabis mitjançant tota forma de comunicació, recomanació 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 contribució, 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.
1 bis. Resten excloses de la prohibició de l’apartat 1:
a) La participació de les associacions de consumidors de cànnabis en esdeveniments, fòrums, xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus relacionats 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.
2. 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
3.01.02. Proposicions de llei

92

BOPC 439
15 de juny de 2017

número d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i,
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 (transacció esmena 89 (GP SOC)
Article 12 bis. Mesures de control per part de les associacions de la
distribució del cànnabis
[prové de l’article 11 de la proposició de llei amb les esmenes recomanades]

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 s’ajusta als paràmetres establerts. Les
associacions han de disposar dels mitjans tècnics, personals i informàtics que garanteixin 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 manipular-ne el contingut i que permeti identificar l’associació proveïdora, la data de retirament i el número
d’associat. L’associació ha d’adoptar les mesures per a evitar la manipulació o l’alteració
de l’embalatge que conté el producte.
(Transacció esmena núm. 56 del GP SOC, núm. 57 GP. Cat si que es Pot i núm. 51 del
G.P Junts pel Sí)

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’emmagatzematge a què es refereix l’apartat 5. (Transacció apartat 5.a) esmena 57 GP. Cat si que es Pot)
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 regular per reglament. (esmena 51 G.P Junts pel Sí)
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 seguretat que
es determinin per reglament. (Esmena núm. 58 G.P SOC)
Article 13. 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, adulteracions i patògens, i a aquest efecte l’han de sotmetre als controls analítics periòdics que s’estableixin per reglament, els quals en cap cas no poden ésser inferiors a una
anàlisi per varietat i collita. (Esmena 74 CSP)
2. Els controls analítics periòdics de la substància que es distribueix i es consumeix
s’han de fer en laboratoris autoritzats per l’Administració. (Esmena 45 SOC)
Article 16. 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 prevenció de riscos i reducció de danys adreçats als associats.(Esmena 91 SOC i esmena tècnica)

2. Les administracions públiques poden promoure la creació d’òrgans o programes de col·laboració entre elles i les associacions de consumidors de cànnabis, o les
entitats que els representen, per a aconseguir una informació empírica i estadística
més detallada, amb valor científic, que permeti d’establir mesures de control sanitari, participar en l’elaboració de plans de gestió de la prevenció de riscos i reducció
de danys, i també oferir formació sobre el consum responsable, els riscos que com3.01.02. Proposicions de llei
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porta o qualsevol altra qüestió relativa al consum de cànnabis a Catalunya. (Esmena
92 SOC)

3. Les associacions de consumidors de cànnabis que tinguin associats que necessiten consumir la substància per motius terapèutics han de tenir els serveis especialitzats
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 as·
sessorament 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 programa d’informació específic adreçat als associats de divuit a vint-i-un anys.
5. Les associacions de consumidors de cànnabis han de remetre al departament
competent en matèria de salut i, dins d’aquest, a l’organisme responsable del se·
guiment de la qualitat i l’activitat de les associacions tota la informació estadísti·
ca i epidemiològica necessària per al control de l’activitat, de la manera i amb els
criteris que es determinin per reglament. (Transacció esmena 90 GP JS i esmenes 91
92 GP SOC)

Article 17. Informació
1. Les associacions de consumidors de cànnabis han d’informar els associats sobre
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. (Transacció esmenes 59 i 95 GP SOC i 98 GP JS)
2. Les persones de l’associació encarregades de manipular i dispensar el cànnabis
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 efectes, als riscos
i als danys que es poden derivar del consum d’aquesta substància, en els termes que s’estableixi per reglament. (Transacció esmena 67 (lletra b) del GP JS i esmena 68 GP SOC.)
(Transacció esmena 95 GP SOC)

3. L’associació de consumidors de cànnabis ha de disposar d’informació actualitzada
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. (Contingut
parcial art 18 i transacció entre l’esmena 95 GP SOC i l’esmena 98 GP JS)

Article 18. Prevenció d’usos de risc
(Sense contingut) (Esmena núm. 97 GP SOC)
Capítol VIII. Col·laboració amb altres administracions
Article 19. 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 assoleixin la plena efectivitat
dels drets que tutela aquesta llei i els objectius de salut pública i mediambiental que
estableix. (Esmena núm. 100 GP SOC)
Article 20. 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, independentment 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. (transacció esm. 102 GP SOC)
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Capítol IX. Potestats d’inspecció i control i règim sancionador
(transacció entre les esmenes 62, 103 i 115 GP SOC i 104 GP JXS)

Article 21. Potestats d’inspecció i control
1. El control de l’actuació de les associacions de consumidors de cànnabis correspon
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 23.
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’inspecció
i control té la consideració d’autoritat, i els fets constatats directament pel personal de
l’Administració encarregat de les funcions públiques d’inspecció i control, i que es formalitzen en un document públic observant els requisits legalment establerts, tenen la
presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.
3. Les associacions de consumidors de cànnabis i els clubs que siguin inspeccionats 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 22. 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 constitutius 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 regles
generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el procediment sancionador, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria de règim
jurídic i procediment administratiu comú.
Article 23. Infraccions
1. Les infraccions per l’incompliment del que estableix aquesta llei es classifiquen en
molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus:
a) En l’àmbit de la salut pública:
1r. L’admissió d’associats prescindint de les condicions i els requisits establerts pels
articles 9 i 9 bis.
2n. Distribuir la substància amb adulteracions, contaminants o patògens o sense la
realització dels controls analítics periòdics en els termes que estableix l’article 13, si es
posa en risc la salut de les persones.
3r. Permetre el consum d’altres drogues no institucionalitzades, begudes alcohòliques 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 12.
6è. No tenir els espais dels clubs de consumidors de cànnabis destinats a la distribució 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 llibres de
registre d’autoabastament.
9è. Dur a terme qualsevol de les activitats de publicitat, patrocini o promoció que
prohibeix l’article 15.
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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’associació, 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’apartat 4 de l’article 11 quater fixa per
al conreu per a l’autoabastament.
2n. Dur a terme les activitats de producció i emmagatzematge incomplint qualsevol
de les condicions establertes per l’article 11 quater.
3. Són infraccions greus:
a) En l’àmbit de la salut pública:
1r. Distribuir la substància amb adulteracions, contaminants o patògens o sense la
realització dels controls analítics periòdics que estableix l’article 13, si no suposa un 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 12.
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 12 bis.
6è. No disposar dels serveis especialitzats a què fa referència l’article 16.3 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 matèria
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’emplaçament del club incomplint els requisits establerts per l’article 15.2.
3. Són infraccions lleus l’incompliment de qualsevol altra obligació que no sigui qualificada de molt greu o greu.
Article 24. Subjectes responsables de les infraccions
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquest capítol les associacions,
i les persones físiques als quals és imputable una acció o una omissió tipificades 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 25. Sancions aplicables a les associacions de consumidors de
cànnabis
1. Les infraccions tipificades per aquesta llei se sancionen amb les mesures o les multes següents:
a) Per la comissió d’infraccions molt greus: una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.
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.
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2. Els criteris aplicables per a determinar l’abast de la sanció són els que estableix
la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i en funció de l’existència de
perjudicis per a l’interès públic, del risc generat per a la salut, de la repercussió 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.
Article 26. Potestat sancionadora
1. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions greus i lleus correspon
al director general competent en matèria de salut pública, seguretat ciutadana o agricultura, segons escaigui per raó de la matèria i d’acord amb la distribució de l’article 23.
2. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions molt greus correspon
als consellers dels 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 23.
Article 27. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
1. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim jurídic i procediment aplicable a 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’infracció, 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 28. Prescripció de les infraccions i 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 dos 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 (transacció esm.
110 GP JS i esm. 109 GP SOC)

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 encomani 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, justícia, seguretat ciutadana i agricultura,
i representants 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’aplicació
de la Llei i la seva evolució, que ha de presentar al departament competent en matèria
de salut pública.
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Tercera (NOVA). Negociació col·lectiva (rebutjada en Comissió)
Primera bis. (NOVA) Equiparació de les associacions i els clubs de
consumidors de cànnabis als clubs privats de fumadors a què es
refereix la Llei de l’Estat 28/2005 (Transacció esmena 76 GP JS i esmenes 77,
78, 79 i 80 GP SOC)

Els clubs de consumidors de cànnabis i les zones de les associacions que no tinguin
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 addicional 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.
Segona. 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 activitats de les associacions de consumidors de Cànnabis puguin aportar el major grau
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
(esmena tècnica)

1. Al cap d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la Llei, les associacions 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 complir les obligacions
i les mesures de control que estableix.
2. L’incompliment del que estableix l’apartat 1 es considera infracció molt greu, i és
sancionat pel departament competent en matèria de justícia d’acord amb el que disposa
el capítol relatiu al règim d’infraccions i sancions d’aquesta llei.
3. Si transcorregut el termini establert en l’apartat 1 les associacions no han fet les
adaptacions corresponents ni han inscrit les modificacions dels estatuts 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’incompliment del que estableix aquesta
llei.
4. Els estatuts i les disposicions de règim intern de les associacions de consumidors
de cànnabis que s’oposin al que estableix aquesta llei resten sense efecte a partir de l’entrada en vigor.
Disposicions finals
Primera. 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 l’aprovació.
Segona (NOVA). Anàlisi de mesures fiscals (Transacció de l’esmena 102 del
Grup Parlamentari Socialista)

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 legislatiu
3/2008, del 25 de juny, amb la finalitat de crear noves taxes com a conseqüència 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 impost
propi sobre el cànnabis, amb l’objectiu de reduir els riscos i els danys vinculats al seu
3.01.02. Proposicions de llei

98

BOPC 439
15 de juny de 2017

consum, internalitzar les externalitats negatives que se’n deriven i fomentar els hàbits
de consum saludables.
Tercera (NOVA). Desplegament reglamentari (Transacció esmena 116 GP SOC)
1. El Govern, en el termini de dotze mesos 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.
2. El desplegament reglamentari ha de respectar les competències dels ens locals en
els termes establerts per la legislació de règim local.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella i Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 1. Objecte
Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’article 1, que passa a tenir el següent redactat

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte establir un marc jurídic més clar, previsible i segur
relatiu a la constitució, organització i funcionament de les associacions de persones
consumidores de cànnabis i els seus clubs i, en conseqüència, de les persones físiques associades.
Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i supressió de l’article 1

Aquesta llei té com a objecte establir el règim jurídic de les associacions de persones consumidores de cànnabis, les normes generals per a la constitució, organització i funcionament d’aquestes Associacions i els seus clubs.
Article 2. Finalitat
Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió de part de l’article 2

Article 2. Finalitat
Les finalitats de la present llei són:
a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una
política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis.
b) Vetllar pel respecte i garantir els drets de les persones consumidores de cànnabis, i compatibilitzar-los amb els de la resta de la població.
c) Establir els mecanismes per la protecció de la salut de les persones consumidores de cànnabis, en especial al control i la informació sobre la qualitat i les característiques i efectes del producte que consumeixen.
d) Impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències
i efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància,
e) Establir les condicions de l’exercici de la seva activitat pels ajuntaments de
Catalunya i donar-ne publicitat.
f) Establir mecanismes per millorar la seva activitat des d’una perspectiva de
Salut Pública.
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g) Establir els mecanismes per a la protecció mediambiental en l’exercici de les
activitats de les associacions.
h) Dotar als ens municipals d’instruments per a l’autorització de les activitats de
les associacions de consumidors de Cànnabis.
i) Establir un marc de seguretat jurídica per a les activitats de les associacions de
consumidors de cànnabis.
j) Promoure mecanismes de desenvolupament de les activitats de les associacions de consumidors de cànnabis.
k) Garantir els drets dels socis que integren aquestes associacions.
Lletra I
Esmena 14
GP de Ciutadans (9)
De modificació de la lletra i de l’article 2, que passa a tenir el següent redactat

i) Dotar de major seguretat jurídica a l’exercici dels drets de les persones membres d’associacions de consumidors de cànnabis en el marc de les seves activitats.
Article 4. Definicions
Esmena 18
GP de Ciutadans (11)
De modificació de l’article 4, que passa a tenir el següent redactat

Als efectes d’aquesta llei es considera:
a) Associacions de persones consumidores de cànnabis: són associacions sense
ànim de lucre, legalment constituïdes, que agrupen persones físiques majors d’edat
i amb plena capacitat psicofísica de les seves facultats de raonament, lliure decisió
i expressió que, com a socis, s’autoabasteixen i consumeixen personalment aquesta
substància en un àmbit privat tancat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així danys sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del
cànnabis, d’acord amb la legalitat vigent.
b) Club social de cànnabis: és un espai tancat d’àmbit estrictament privat, gestionat i responsabilitat d’una associació de persones consumidores de cànnabis, que
complint els requisits i condicions legals als efectes permet únicament i exclusivament el consum de cànnabis propi, personal i en quanties reduïdes com a màxim a
les necessàries per al consum diari immediat per part dels seus associats puguin duu
a terme el consum de cànnabis conforme a la legalitat vigent.
c) Club social de fumadors de cànnabis: és un espai tancat d’àmbit estrictament
privat, gestionat i responsabilitat d’una associació de persones consumidores de
cànnabis, que complint els requisits i condicions legals als efectes permet únicament
i exclusivament el consum de cànnabis propi, personal i en quanties reduïdes com a
màxim a les necessàries per al consum diari immediat per part dels seus associats
puguin duu a terme el consum de cànnabis mitjançant combustió conforme a la legalitat vigent.
Lletra A
Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
De supressió de part de la lletra a de l’article 4

a) Associacions de persones consumidores de cànnabis: Son associacions sense
ànim de lucre, legalment constituïdes, que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis
entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així danys
sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis, d’acord
amb la legalitat vigent.
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Article 5. Constitució, personalitat jurídica i obligacions registrals
Esmena 22
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’un text al final de l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. Constitució, personalitat jurídica i obligacions registrals
1. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya es constituiran
com a associacions sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei i la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i el llibre tercer
del codi civil de Catalunya, i gaudiran de personalitat jurídica pròpia d’acord amb
el que aquestes estableixen.
2. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya s’hauran d’inscriure en la secció específica del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i estaran sotmeses a la supervisió del Protectorat.
Article 7. Fins i objectius específics
Esmena 27
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 7, que resta redactat de la següent manera

Article 7. Fins i objectius específics
1. Entre els seus fins i objectius hauran de constar:
a) Permetre la realització dels drets dels seus associats en el marc de l’associació
d’acord amb la legalitat vigent.
b) La prevenció de riscos i reducció de danys associats al mercat clandestí i a
determinats usos del cànnabis.
c) Proporcionar als seus associats informació sobre el seu consum.
d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis consumit pels seus socis.
2. En tot cas, l’objecte o finalitat de l’associació garantirà que les activitats dels
seus associats, especialment la realitzada en els seus clubs, és conforme amb el consum personal o compartit atípic.
3. Els estatuts de les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran
d’ésser conformes amb allò previst en les diferents lleis aplicables a aquestes.
Article 8. Organització
Addició de nous apartats
Esmena 31
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 8, de manera que l’actual redacció passa a ser
l’apartat 1

Article 8. Organització
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis s’organitzaran d’acord
amb la normativa vigent reguladora del dret d’associació, Llei Orgànica 1/2002 i el
Llibre III del Codi Civil de Catalunya i per les disposicions de la present llei.
2. Les associacions de persones consumidores de cànnabis regulades a l’empara
tenen limitat a quaranta el número de persones sòcies. En cap cas es podrà ampliar
el número de persones sòcies i les incorporacions respondran a les baixes que s’hagin produït.
Addició de nous articles
Esmena 32
GP de Ciutadans (15)
D’addició d’un nou article 8 bis

Article 8 bis. Mesures de diligència deguda
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran de dotar-se i
aplicar efectivament mesures de diligència deguda als efectes de prevenir, detectar i
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posar remei a qualsevol pràctica o activitat relativa al consum i la possessió de cànnabis que no sigui conforme amb l’ordenament jurídic vigent.
2. Als efectes del previst a l’apartat 1 anterior, l’òrgan de gestió i direcció de l’associació haurà d’implementar i aplicar com a mínim les següents mesures de diligència deguda:
a. Comprovació i acreditació que el consum de cànnabis que es dugui a terme
en els clubs socials de cànnabis i els clubs socials de fumadors de cànnabis es faci
exclusivament pels associats.
b. Mecanismes de prevenció, detecció, investigació, sanció de l’associat o associats que incompleixi els seus deures.
c. Mecanismes de comunicació immediata al Protectorat i les autoritats competents de tots aquells indicis d’activitats no conforme amb l’ordenament jurídic.
d. Mecanismes d’expulsió d’aquells associats que incompleixin els seus deures
i de les persones que no compleixin amb allò disposat en aquesta llei i els estatuts
d’aquesta llei.
e. Mecanismes d’elaboració d’una memòria anual d’aplicació efectiva de les mesures de diligència deguda que haurà d’ésser aprovada per l’assemblea de socis.
f. Mecanismes de prevenció i detecció d’un consum patològic.
3. L’òrgan de gestió i direcció haurà de vetllar especialment pel compliment del
previst en aquesta llei i l’aplicació efectiva de les mesures de diligència deguda previstes en aquesta llei i adaptar-los en cada moment per garantir la seva efectivitat.
4. En cas que l’associació superi un número d’associats igual o superior a cinquanta persones o tot i no superar aquest número disposi, almenys, d’un club social
de cànnabis o un club social de fumadors de cànnabis amb aforament per més de
cinquanta associats o d’un número de clubs amb un aforament que superi en el seu
conjunt, l’associació haurà de:
– sotmetre a auditoria per un professional jurídic acreditat i independent, al
menys, amb caràcter anual, l’adequació i la idoneïtat de les mesures de diligència
deguda adoptades i la seva aplicació efectiva.
– d’aprovar amb caràcter anual un pla específic que asseguri l’aplicació efectiva
de les mesures de diligència deguda.
– disposar d’un òrgan permanent i independent de l’òrgan de gestió i direcció
destinat a l’aplicació efectiva de les mesures de diligència deguda.
– comunicar aquesta circumstància al Protectorat de les associacions.
Article 9. Condicions d’ingrés a nous socis
Addició de nous articles
Esmena 41
GP de Ciutadans (16 bis)
D’addició d’un nou article 9 bis

Article 9 bis. Deures dels socis o associats
1. Els socis o associats hauran de complir amb els deures que la llei i els estatuts
estipulen.
2. En tot cas, els socis hauran de:
a) Destinar el cànnabis per al seu consum personal propi per finalitats lúdiques
i/o terapèutiques,
b) Evitar el consum excessiu o patològic,
c) Abstenir-se de realitzar qualsevol comportament que no sigui conforme amb la
normativa administrativa o penal relatiu a la salut pública,
d) Informar i col·laborar activament amb les autoritats competents amb la investigació de qualsevol il·lícit que estiguin investigant,
e) Informar sense dilacions indegudes a les autoritats competents qualsevol indici o sospita d’il·lícit administratiu o penal.
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f) Acceptar i assumir els deures de col·laboració que el protocol de prevenció,
detecció i tractament de consum patològic.
Esmena 43
GP de Ciutadans (17)
D’addició d’un nou article 9 ter

Article 9 ter. Deure dels membres de l’òrgan de gestió i administració
1. Sens perjudici dels deures legals establerts a la normativa general aplicable,
cadascun dels membres de l’òrgan de gestió i administració de l’associació haurà de:
– Vetllar especialment perquè el desenvolupament de les activitats dels associats
s’ajusti en tot moment a la legalitat vigent aplicable,
– Comunicar sense dilacions indegudes a les autoritats competents qualsevol indici o sospita d’il·lícit administratiu o penal,
– Promoure la investigació i en el seu cas, sanció, incloent la possible expulsió,
dels socis que no compleixin amb els seus deures,
– Informar i col·laborar activament amb les autoritats competents amb la investigació de qualsevol il·lícit que estiguin investigant,
– Informar i col·laborar activament amb les autoritats sanitàries en l’aplicació
del protocol de prevenció, detecció i tractament de consum patològic,
– Complir amb diligència amb els requisits previstos en aquesta llei.
Article 11. Obligacions documentals de les associacions de consumidors
de cànnabis
Esmena 50
GP de Ciutadans (18)
De supressió a l’article 11

Article 11. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de cànnabis.
1. Llibres de registre de socis a) Les associacions hauran de tenir els llibres de
registre de socis actualitzat, on consti almenys la seva identitat, el número de soci,
data d’ingrés, i document d’identitat.
En el cas que duguin a terme l’activitat d’autoproveïment i distribució de cànnabis entre els seus socis, d’acord amb la legalitat vigent, hauran de disposar d’un
llibre de registre dels socis inscrits a l’activitat, on consti el seu número, la data de
sol·licitud, la seva previsió de consum i les retirades de consum actualitzades mensualment.
2. Es proposa la seva supressió.
3. Es proposa la seva supressió.
4. Es proposa la seva supressió.
Apartat 4
Esmena 55
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De supressió de l’apartat 4, de l’article 11

Se suprimeix tot el text de l’apartat 4 de l’article 11.
Addició de nous articles
Esmena 61
GP de Ciutadans (21)
D’addició d’un nou article 11 bis

Article 11 bis. Protocol de prevenció, detecció i tractament i política d’admissió
1. Les associacions de persones consumidores d’usuàries hauran d’adoptar i
aplicar un protocol de prevenció, detecció i tractament de consum patològic o perjudicial de cànnabis.
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2. En el compliment i l’aplicació de les previsions del protocol, les associacions
vetllaran per l’absolut compliment de la normativa de protecció de dades.
Esmena 63
GP de Ciutadans (22)
D’addició d’un nou article 11 ter

Article 11 ter. Política d’admissió i manteniment d’associats
1. Les associacions de persones consumidores d’usuàries hauran d’adoptar i aplicar una política d’admissió i manteniment d’associats que permeti garantir el compliment dels requisits i condicions previstos en aquesta llei i garantir que el número
d’associats no impedeix donar-hi compliment efectiu als mateixos i que no desvirtuï la
finalitat de permetre el consum compartit d’aquest tipus d’associacions.
Article 12. Distribució del cànnabis
Esmena 66
GP de Ciutadans (19)
De supressió a l’article 12

Se suprimeix tot el text de l’article 12.
Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis i clubs de fumadors de
cànnabis
Esmena 75
GP de Ciutadans (23)
De modificació de l’article 14, que restar redactat de la següent manera

Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis i clubs de fumadors de cànnabis
a) Els clubs de consumidors i de fumadors de cànnabis són espais tancats estrictament privats i únicament i exclusivament destinats a permetre el consum de cànnabis propi i personal o compartit de les persones sòcies o associades.
b) L’accés als clubs on es realitzi activitat de consum de cànnabis estarà restringit
a les persones sòcies.
c) A l’interior dels clubs estarà prohibit el consum d’altres drogues.
d) La llei de mesures contra el tabaquisme serà d’aplicació en les zones on estigui
permès el seu consum.
e) Les associacions hauran de comprovar la identitat i condició de soci de les persones que accedeixin a l’interior de l’espai del club on es realitzi el consum.
f) Els clubs hauran de complir amb les condicions de salubritat dels locals que
estableix la normativa vigent, així com de les zones de consum. En tot cas es respectarà la no discriminació en l’exercici dels drets fonamentals d’associació, de reunió,
i la llibertat en un espai privat col·lectiu, així com també garantirà el dret a la salut
i al medi ambient de la ciutadania.
g) S’establiran reglamentàriament els paràmetres mediambientals obligatoris,
valors màxims d’emissió atmosfèrica, així com mesures correctores exigibles als
clubs de fumadors de cànnabis, per tal que la seva activitat sigui conforme amb la
vigent normativa de protecció mediambiental, harmonitzant els drets fonamentals
dels membres amb els de la resta de la ciutadania.
Addició de noves lletres
Esmena 81
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició d’una nova lletra i a l’article 14

[...] de la resta de la ciutadania.
i) En els clubs on es realitzin activitat de consum de cànnabis resta prohibida la
venda i consum de begudes alcohòliques, amb independència de la seva graduació,
així com la venda de tabac.
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Esmena 82
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
D’addició d’una nova lletra j a l’article 14

j) L’aforament dels clubs de consumidors de cànnabis i dels clubs de fumadors de
cànnabis està limitat a quaranta persones, coincidint el número màxim legal d’associats de les associacions de persones consumidores de cànnabis.
Article 15. Publicitat
Esmena 83
GP de Ciutadans (24)
De modificació de l’article 15, que resta redactat de la següent manera

Article 15. Publicitat
1. Les associacions no podran fer promoció del consum de cànnabis. No s’entendrà per publicitat o promoció del consum qualsevol manifestació de la llibertat
d’expressió qualsevol manifestació que tingui com a única finalitat la transmissió
d’unes opinions o idees, tal com la participació en fòrums, xarxes socials o mitjans
de comunicació de qualsevol tipus sempre i quan no tingui per efecte o finalitat la
promoció pública destinada a un número indeterminat de persones del consum de
cànnabis.
2. Els clubs tindran una placa interior on consti el nom de l’associació, el número
d’inscripció al corresponent registre, i indicar que es tracta d’un espai privat d’accés
exclusiu a les persones sòcies.
Apartat 1
Esmena 85
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió i modificació de l’apartat 1 de l’article 15

1. Les associacions no podran fer promoció ni publicitat del consum de cànnabis. No S’entendrà per publicitat qualsevol manifestació de la llibertat d’expressió,
tal com la participació en fòrums, xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus.
Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i
professionals de la Medicina
Esmena 90
GP de Junts pel Sí (19)
De modificació i addició de l’article 16

Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i professionals de la Medicina.
1. Les associacions s’obligaran a participar i a col·laborar amb el departament
de salut i entitats especialitzades per oferir serveis d’informació i assessorament
professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats a les persones associades
així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del
cànnabis.
2. Les administracions públiques podran .../... relativa al consum del cànnabis a
Catalunya.
3. Les associacions que ofereixin serveis per persones associades medicinals o
terapèutics hauran de complir el que estableixi el reglament en allò que fa referència
al cànnabis per utilització terapèutica.
4. Les associacions donaran informació i assessorament professionalitzat en
reducció de riscos i danys adreçats al personal treballador i persones associades
d’acord amb el que estableixi el Reglament i l’Agència de Salut Pública de Cata·
lunya. Es plantejarà un programa d’informació específic adreçat a les persones de
18 a 21 anys.
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El personal treballador haurà de realitzar com a mínim un curs de formació
en reducció de riscos i danys i es garantirà, com a mínim, una formació anual en
el cas de les persones responsables de la dispensació del cànnabis amb l’objectiu
d’incorporar les pràctiques de reducció de riscos i danys en la pràctica dins l’as·
sociació.
5. S’impulsarà la creació de les categories laborals per organitzar el sector, amb
l’objectiu de poder crear un conveni col·lectiu específic.
6. Les associacions s’obliguen a transmetre al Departament de Salut i dins d’a·
quest a l’organisme responsable del seguiment de la qualitat i l’activitat de les asso·
ciacions, en forma i criteris, tota li informació estadística i epidemiològica neces·
sària per al control de l’activitat.
Apartat 3
Esmena 93
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De supressió de l’apartat 3 de l’article 16

Se suprimeix tot el text de l’apartat 3 de l’article 16.
Addició de nous apartats
Esmena 94
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició de nous apartats 4 i 5 a l’article 16

Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i professionals de la Medicina.
4. Les associacions participaran i col·laboraran activament en el sistema de monitoratge i prevenció integral, sobre usos de substàncies de risc per abús en el seu
consum (tabac, alcohol, fàrmacs, joc, etc.), amb dades agregades estadísticament
sobre, formes de distribució i hàbits de consum per a la seva anàlisi estadística amb
finalitats de realitzar i aplicar correctes polítiques en educació sobre reducció de
riscos i usos d’aquestes substàncies, així com la utilització d’aquestes dades per aplicar una fiscalització adequada. (Dins dels límits de la LOPD)
5. Les associacions rebran formacions especifiques als treballadors i treballadores de l’associació, realitzades pel departament de Salut.
Article 19. Principi de col·laboració
Esmena 99
GP de Ciutadans (28)

De supressió a l’article 19
Article 19. Principi de col·laboració
El Govern de la Generalitat de Catalunya col·laborarà amb la resta d’administracions estatals, municipals i nacionals i internacionals competents i/o interessades en
profunditzar en una política de drogues basada en la prevenció de riscos i reducció
de danys, en l’evidència científica i procurarà assolir la plena efectivitat dels drets
que aquesta llei tutela, així com dels objectius de salut pública i mediambiental que
es fixen.
Article 20. Competències municipals
Esmena 101
GP de Ciutadans (29)
De supressió de l’article 20

Se suprimeix tot el text de l’article 20.
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Esmena 102
GP Socialista (38)
De modificació de l’article 20, apartat 5.

«Article 20. Competències de les Administracions
5. El Govern de la Generalitat dotarà als ens locals d’una línia addicional de recursos econòmics i humans necessaris tant per a la regulació, autorització i control
dels clubs cannàbics, així com per a la posada en marxa de programes d’informació, prevenció i gestió de riscos que es derivin de la implantació de clubs cannàbics
als municipis.»
Article 21. Règim sancionador
Addició de nous articles
Esmena 105
GP de Ciutadans (26)
D’addició d’un nou article 22

Article 22. Dades personals
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis seran responsables
del tractament adequat i conforme a dret de les dades personals dels seus associats
i especialment del degut tractament de les dades personals especialment protegides.
Esmena 106
GP de Ciutadans (27)
D’addició d’un nou article 23

Article 23. Règim de supervisió
1. Sens perjudici de les facultats d’inspecció i supervisió d’altres autoritats, les
associacions de persones consumidores de cànnabis estaran especialment supervisades pel Protectorat que exercirà la Conselleria de Justícia.
2. Sens perjudici de les facultats d’inspecció i supervisió d’altres autoritats, les
associacions de persones consumidores de cànnabis estaran especialment orientades i supervisades en l’àmbit de la protecció de la salut pública per la Conselleria
de Salut.
Esmena 107
GP de Ciutadans (25)
D’addició d’un nou article 24

Article 24. Remuneració dels membres dels òrgans de gestió, empleats i tercers
amb què mantinguin relacions contractuals
1. Les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran d’elaborar i
aprovar, amb caràcter anual, en les seves assemblees les remuneracions dels seus
òrgans de gestió, empleats i tercers amb què mantinguin relacions contractuals.
2. El contingut detallat d’aquestes remuneracions serà remesa anualment al Protectorat.
Disposició addicional primera
Esmena 108
GP de Ciutadans (30)
De modificació de la disposició addicional primera, que passa a tenir el següent
redactat

Disposició addicional primera
El Govern de la Generalitat farà un seguiment exhaustiu i continu de l’aplicació
d’aquesta i promourà la participació activa experts en matèria de salut pública, justícia, seguretat ciutadana, representants d’entitats especialitzades i representants de
les federacions d’associacions cannàbiques representatives per tal d’avaluar l’aplicació de la present llei, els seus efectes i preparar el reglament de desenvolupament.
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Esmena 111
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
D’addició a la disposició addicional Primera

El Govern de la Generalitat promourà la creació d’un Observatori del Cànnabis Català encarregat del seguiment i desenvolupament de la present llei, composat
per representats dels departaments competents en salut pública, justícia, seguretat
ciutadana, representants d’entitats especialitzades i representants de les federacions
d’associacions cannàbiques representatives per tal d’avaluar l’aplicació de la present
llei, els seus efectes, controlar els contenidors estandarditzats i preparar el reglament de desenvolupament.
Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 112
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
D’addició d’una nova disposició addicional

El Govern de la Generalitat de Catalunya garantirà les llibertats i drets fonamentals dels consumidors i cultivadors en un marc de transparència i confiança, en
el marc de les seves competències.
Esmena 113
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
D’addició d’una nova disposició addicional

El Govern de la Generalitat de Catalunya participarà i promourà un sistema de
monitoratge i prevenció integral, sobre usos de substàncies de risc per abús en el
seu consum (tabac, alcohol, fàrmacs, joc, etc.) amb dades agregades estadísticament
sobre, formes de distribució i hàbits de consum per a la seva anàlisi estadística amb
la finalitat de de realitzar i aplicar correctes polítiques en educació sobre reducció
de riscos i usos d’aquestes substàncies, així com la utilització d’aquestes dades per
aplicar una fiscalització.
Esmena 114
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
D’addició d’una nova disposició addicional

Durant el desplegament reglamentari de la llei, el Govern impulsarà i facilitarà
la negociació col·lectiva en aquest sector amb l’objectiu d’aconseguir una regulació
laboral estable a través d’un conveni col·lectiu.

3.01.10.

Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau
de Catalunya
221-00012/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 62421).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2017; 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 els concursos públics de restauració del
Departament de Justícia
250-00990/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 61454 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.06.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61454)

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 dugui a terme el Departament de Justícia es tingui en consideració els ingredients que
poden causar al·lèrgies o intoleràncies.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis que presta el
Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família
250-01061/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 61650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, María Francisca Valle Fuentes,
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los
artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la mejora de los servicios SATAF, para que sea sustanciada ante la
Comissió de Justícia, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Servicio de Asesoramiento Técnico en el Ámbito Familiar (SATAF) se ubica
en la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia, dentro de la Subdirección General de Soporte Judicial.
El artículo 233-8.3 del Código Civil Catalán establece que la autoridad judicial,
en el momento de decidir sobre las responsabilidades parentales de los progenitores
ha de atender de manera prioritaria el interés del menor.
Si los medios probatorios aportados por las partes relativos al régimen de guarda y de relaciones personales no ofrecen suficientes elementos de juicio, el tribunal
puede disponer que un perito judicial elabore un informe. Este perito se designará
entre los especialistas de soporte judicial.
El objetivo del SATAF es dar respuesta a las peticiones judiciales de asesoramiento técnico de los juzgados especializados y de primera instancia de familia, primera instancia e instrucción, de violencia sobre la mujer y audiencias provinciales
de Catalunya con sede territorial en cada demarcación provincial.
Desde el propio Departament de Justicia, SATAF, se considera conveniente la
inclusión de formación en dinámicas familiares, en los programas formativos tanto
de la escuela judicial como en la formación de los abogados.
3.10.25. Propostes de resolució
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Siendo el tema que nos ocupa muy delicado ya que puede conllevar cambios
en la vida de los menores que están implicados en separaciones conflictivas de sus
progenitores, es necesaria atendiendo al interés prioritario de los menores frente a
cualquier otro, la formación en dinámicas familiares cuanto más exhaustiva mejor,
de los profesionales que rodean el ámbito judicial.
De igual forma y con el objetivo preponderante de protección a los menores, es
necesario una mayor colaboración entre los profesionales del SATAF y los médicos
forenses del juzgado.
Por este motivo el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Propuesta de resolucion

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
1. Promover la realización de un plan de formación específica inicial y continuada relativo a dinámicas familiares para los abogados adscritos al turno de oficio,
relacionado con violencia doméstica y procesos matrimoniales.
2. Establecer la indicación a los profesionales del SATAF para que en los informes que realicen se haga constar, en caso de detectar o tener alguna sospecha de
que concurriera en alguna de las partes afectación psíquica grave, que debería ser
sometida a valoración por parte del Instituto de Medicina Legal (IMLFC).
Palacio del Parlamento, 6 de junio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; María Francisca Valle Fuentes,
diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, de
Barcelona
250-01062/11
PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS, ESTHER NIUBÓ
CIDONCHA, DEL GP SOC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP, MARÍA
JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC, CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUPCC
Reg. 61651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Esther Niubó
Cidoncha, diputada del GP Socialista, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, diputat del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució la construcció de l’Institut d’Educació Secundària de
Vallcarca a Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

El dia 2 de desembre de 2015 el Plenari del districte de Gràcia de Barcelona va
donar el seu suport a les reivindicacions de les AMPA de Gràcia que defensen la
construcció de l’Institut d’Educació Secundària de Vallcarca de Barcelona. En el
mateix plenari s’instà el Consorci i a la Generalitat a què es dotés de pressupost i es
construís amb la major celeritat possible l’institut al barri.
El dia 10 de maig de 2017 el Plenari de districte va resoldre donar suport a la
Coordinadora d’AMPA de Gràcia davant tots els grups polítics del Parlament de
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Catalunya per entrar una Proposta de Resolució demanant la posada en marxa i la
construcció del nou Institut Vallcarca.
Des del Districte de Gràcia s’ha posat a disposició del Consorci d’Educació un
nou solar, amb unes característiques d’ubicació, titularitat, dimensions i qualificació urbanística que el fan adient per a la construcció del nou institut. A més, el 20
de gener de 2017 el Consorci d’Educació de Barcelona va aprovar la planificació de
l’Institut Vallcarca.
Aquest institut ha estat una reivindicació històrica de les AMPA del Districte,
però la seva construcció actualment continua en espera. El districte compta amb una
manca de places públiques de proximitat de secundària a la seva zona nord educativa corresponent al barris de la Salut, el Coll, Vallcarca i els Penitents.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Establir el calendari d’execució de l’obra de construcció de l’Institut d’Educació Secundària de Vallcarca a Barcelona abans de finalitzar l’any 2017.
2) Destinar, en els propers pressupostos de la Generalitat per al 2018, una partida
pressupostària per a la construcció de l’Institut de Vallcarca a Barcelona.
3) Obrir l’oferta de matricula pel curs 2019-20.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Sonia Sierra Infante, GP Cs; Esther Niubó Cidoncha, GP SOC; Jéssica Albiach
Satorres, GP CSP; María José García Cuevas, GP PPC; Carles Riera Albert, GP
CUP-CC, diputats

Proposta de resolució sobre la disposició d’un anestesista en les
intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de
Girona
250-01063/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 61676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jorge Soler González, diputat del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per tenir un
anestesista a les intervencions oftalmològiques a l’hospital Josep Trueta de Girona,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’Hospital Josep Trueta de Girona està programant, des del passat 3 de març, cirurgies majors ambulatòries d’oftalmologia sense anestesiòleg, de forma que l’equip
quirúrgic l’està formant l’oftalmòleg i tres infermers. Aquesta situació no garanteix
l’atenció correcta als pacients, i posa en risc la seguretat dels pacients en cas de
complicacions, on és l’anestesista qui s’ha d’encarregar de les funcions vitals dels
pacients així com de totes aquelles situacions que sorgeixen a les intervencions,
com el control del dolor, l’angoixa, complicacions metabòliques, etc. Aquesta responsabilitat no pot recaure ni en l’oftalmòleg que està operant ni amb el personal
d’infermeria.
Si bé és cert que sovint molta d’aquesta cirurgia oftalmològica no requereix
sedació, cal tenir l’anestesista a mà per si en qualsevol moment cal canviar el procediment quirúrgic.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposició
de l’hospital Josep Trueta de Girona un anestesista a totes les intervencions oftalmològiques que s’hi realitzin.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, diputat,
GP Cs

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública
dels terrenys de l’Institut Català del Sòl
250-01064/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 61687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Sergio Sanz Jiménez, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para
el mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos propiedad del Incasòl,
para que sea sustanciada ante la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Una de las principales funciones del Incasòl es la promoción de suelo residencial
para facilitar el acceso a la vivienda y combatir la exclusión residencial. Para poder
llevar a cabo políticas residenciales inclusivas, que sirvan como instrumento de las
políticas de igualdad y cohesión social, resulta imprescindible que la administración
disponga de un importante parque público de vivienda.
Atendiendo a que el parque público de viviendas es insuficiente, inferior al 1,8%
sobre el total y, por tanto, se encuentra completamente alejado del objetivo del 15%
establecido hace 10 años en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda, trabajar para
disponer de ese parque debería ser una tarea prioritaria para el Gobierno de la Generalitat, a la que no deberían escatimar recursos públicos ni esfuerzos políticos.
Ese objetivo debería conllevar que todo el suelo residencial propiedad del Incasòl disponible en municipios considerados de alta demanda acreditada según la
Ley 4/2016, se destine a aumentar el parque de vivienda pública, en régimen de alquiler asequible o de cesión de uso, incorporándolo al futuro Plan Autonómico de
Vivienda de Cataluña.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar las modificaciones legales y normativas necesarias para que todas
las parcelas propiedad del Incasòl calificadas de uso residencial en municipios considerados de alta demanda acreditada según la Ley 4/2016, mantengan la titularidad
pública y sólo puedan tener como destino la promoción de vivienda en régimen de
alquiler asequible o de cesión de uso.
2. Incluir, en las modificaciones indicadas, criterios claros de excepcionalidad a
la obligación señalada en el apartado anterior, que deberán ser debidamente justificados y presentados con antelación de 3 meses y de forma preceptiva ante la Comisión de Territorio del Parlamento de Cataluña.
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3. Revisar y reconsiderar, de acuerdo con los objetivos señalados en los apartados anteriores, las operaciones de venta de terrenos urbanos propiedad del Incasòl
que están actualmente en marcha o se prevea realizar en el futuro.
4. Buscar los mecanismos de financiación oportunos para las promociones de viviendas en las parcelas propiedad del Incasòl mantengan la titularidad pública y se
gestionen en régimen de alquiler asequible o cesión de uso.
5. Facilitar los instrumentos de financiación oportunos para que aquellos ayuntamientos y administraciones dependientes de la Generalitat que tengan parcelas calificadas de uso residencial en zonas de alta demanda acreditada puedan llevar a cabo
promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible o cesión de uso.
Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Sergio Sanz Jiménez, diputado,
GP Cs

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels
habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus
250-01065/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 61688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sergio Sanz Jiménez, diputat del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels habitatges com a mesura de transparència i contenció de
preus, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent:
Exposició de motius

Avui en dia la majoria de persones, quan compren un vehicle, paren atenció a
quin és el seu consum de combustible per unitat de distància. I quan compren un
electrodomèstic es fixen en la seva etiqueta energètica, per saber si consumeix més
o menys energia. I s’està disposat a pagar més o menys per aquest productes en funció de les seves prestacions.
El RD 235/2013 vol aconseguir que la qualificació energètica dels edificis sigui
també, com en els casos anteriors, un dels elements de valoració econòmica dels
habitatges. És per això que s’obliga a disposar de l’etiqueta energètica i fer-la pública en els anuncis dels lloguers o les vendes dels habitatges. I que això –juntament
amb altres mesures d’impuls per part de l’administració– incentivi la rehabilitació
energètica del parc construït i l’increment de les prestacions de les noves promocions, per tal d’assolir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
Com es pot observar, en part es confia l’assoliment un objectiu global de sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic, a la incorporació d’un document informatiu aparentment menor a les transaccions de compravenda o lloguer dels habitatges.
I es fa perquè la informació ofereix als usuaris més possibilitats d’elecció, comparació o negociació en les relacions de consum.
El tractament que haurien de fer els poders públics sobre l’habitatge no es de bé
de consum, sinó tractar-lo com un dret fonamental de les persones, com la sanitat o
l’educació. I estar degudament protegit. La Constitució, en l’article 47 fa referència
al dret a l’habitatge digne i a l’obligació de les administracions d’impedir l’espe3.10.25. Propostes de resolució
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culació. La forma que té l’administració de garantir unes condicions mínimes que
permetin viure en condicions dignes als habitatges es a través de la cèdula d’habitabilitat. La cèdula d’habitabilitat, regulada a Catalunya pel Decret 141/2012, és el
document administratiu que acredita que una entitat immobiliària, compatible urbanísticament amb l’ús residencial, és apta per ser utilitzada com a habitatge, establint
unes condicions mínimes en quant a superfícies útils, dimensions mínimes, estances, instal·lacions i equipaments mínims, entre altres característiques. Però per tal
d’impedir l’especulació es podria anar més enllà amb els objectius de la certificació
de l’habitabilitat. En la mateixa línia que ho fa l’etiqueta energètica, que qualifica
els habitatges en funció de les seves prestacions energètiques, la cèdula d’habitabilitat també podria ser un instrument útil, que a més de determinar el compliment
d’uns mínims, sigui un instrument informatiu que faci una avaluació de la qualitat
arquitectònica i constructiva dels habitatges, de les seves prestacions, la seva legalitat urbanística, per tal de facilitar la seva valoració i promoure la contenció de
preus. A tal efecte, convindria disposar d’instruments que permetin informar a la
ciutadania de quina part del preu dels habitatges correspon a la realitat material de
les edificacions, quina és la incidència del preu del sòl, i quina la seva repercussió
tant per unitat de superfície edificada com de superfície edificable segons la norma
urbanística en cas de no ser coincidents.
Aquestes mesures, acompanyades d’altres de caràcter pressupostari i d’impuls
públic, poden incentivar també la rehabilitació i millora dels habitatges i les ciutats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Presentar en el termini de sis mesos des de l’aprovació de la present moció
un projecte de llei que determini les bases i els criteris normatius per a la valoració
objectiva de la qualitat dels habitatges en funció de les seves característiques constructives, espacials, de conservació, les seves prestacions, la seva eficiència energètica, i la seva situació urbanística. L’objectiu d’aquest projecte de llei ha de ser que
la cèdula d’habitabilitat es converteixi en un instrument de certificació de la qualitat
dels habitatges.
2. Incloure al projecte de llei esmentat al punt anterior l’obligació de que els
anuncis de la venda o lloguer d’habitatges vagin acompanyats de l’informe d’habitabilitat i de la cèdula d’habitabilitat –reconvertida en instrument de certificació de
l’habitabilitat i la qualitat dels habitatges–, emesos per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i realitzat pels tècnics competents en matèria de certificació de l’habitabilitat.
3. Crear una eina informàtica que faciliti i sistematitzi la realització de l’informe
d’habitabilitat i la cèdula de l’habitabilitat i la qualitat dels habitatges, així com la
seva validació a través de l’oficina virtual per part dels tècnics.
4. Publicació anual, per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’un índex
de preus de venda i llogues màxims recomanables en les zones de major demanda
d’habitatge, en funció de característiques com l’etiqueta energètica i la cèdula de
l’habitabilitat i la qualitat dels habitatges.
5. Crear una secció al portal web de l’Agència de l’Habitatge on es puguin consultar públicament l’informe i l’etiqueta esmentades, l’etiqueta energètica, i els preus
màxims recomanats de venda o lloguer dels habitatges, a través de l’adreça o la referència cadastral.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sergio Sanz Jiménez, diputat,
GP Cs
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les
clíniques del dolor
250-01066/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 61700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jorge Soler González, diputat del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per millorar
l’accessibilitat a les clíniques del dolor catalanes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El conseller de Salut ha aportat en la seva resposta parlamentària a les preguntes
de Ciutadans (314-06982/11 a 314-06992/11), que feien referència a les clíniques del
dolor catalanes, dades ben preocupants. En concret en resposta al temps d’espera a
les unitats de tractament especialitat en dolor reconeix que a Lleida l’espera és de
117 dies, a Tortosa de 212 dies, a Manresa de 231 dies, a Valls 330 dies o a Terrassa
de 270 dies. I així amb nombres localitats catalanes on l’espera és de molts mesos.
Curiosament, al ser preguntat pel pla per millorar tot això, la resposta coincideix en
realitzar consultories virtuals, en fer protocols i comissions d’estudi, en fer un protocol d’atenció a la lumbàlgia a l’atenció primària, plans funcionals, etc.
No hi ha dubte que si volem millorar l’accessibilitat dels pacients amb dolor a les
clíniques especialitzades les propostes han de ser molt més ambicioses.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Millorar l’accessibilitat a les clíniques del dolor dotant de més recursos i més
personal per poder garantir que els malalts amb dolor poden ser atesos amb garanties.
2. Fer públics de forma mensual els dies d’espera a les clíniques del dolor per
poder monitoritzar els canvis que es produeixin.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, diputat,
GP Cs

Proposta de resolució sobre la Xarxa Cervera de Transferència
Tecnològica
250-01067/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 61710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Joan García González, diputat del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Red
Cervera de transferència tecnològica, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
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Exposició de motius

Catalunya té un sistema de recerca madur que ha sigut capaç d’evolucionar cap
a la col·laboració publico-privada i aconseguir una flexibilitat suficient per atraure
talent i mantenir-lo, amb una capacitat d’atraure recursos molt important.
Aquesta realitat, contrasta enormement amb la immaduresa del nostre sistema de
transferència tecnològica i amb uns nivell d’innovació encara molt baixos, que fan
que no hi hagi un trasllat suficient dels avanços en recerca bàsica o avançada cap a
una transferència al teixit productiu i empresarial.
Quan parlem de la necessitat d’un canvi de model productiu, parlem de la necessitat d’incrementar totes les cadenes de valor dels productes amb una capacitat
innovadora que finalment acaben revertint, en més R+D+i i en aspectes socials importants, com la millora de les condicions laborals o la creació d’ocupació de més
qualitat.
A les eines amb les que contem ara es suma una nova, la creació d’una xarxa de
transferència tecnològica a tota España, la RED CERVERA, a la que es podran adherir tots els centres tecnològics catalans i entre ells, Eurecat.
Aprofitar recursos i compartir experiències és un dels camins que ha d’habilitar
la nostra administració per ajudar als nostres centres tecnològics i per tant, també al
nostre teixit empresarial, essencialment pimes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Assegurar la participació del centre tecnològic Eurecat a les pròximes convocatòries competitives que es realitzin per entrar a formar part de la Red Cervera de
transferència tecnològica, per aprofitar els recursos aprovats als pressupostos generals de l’estat de 2017 destinats a la mateixa i generar així les sinergies que es puguin generar amb la resta de centres tecnològics de tota Espanya.
2. Ajudar altres centres tecnològics catalans a participar a les pròximes convocatòries competitives que es realitzin per entrar a formar part de la Red Cervera de
transferència tecnològica, impulsant des del Govern accions que facilitin l’accés a
les convocatòries i l’accés final als recursos a disposar.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Joan García González, diputat,
GP Cs

Proposta de resolució sobre la regularització contractual dels
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-01068/11
PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC
Reg. 61757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa,
portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Anna Gabriel i
Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent, Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
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la regularització contractual dels treballadors del Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura,
amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2010 hi havia al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) molts
treballadors el contracte dels quals era temporal. Amb l’intent de regularitzar la situació contractual d’aquest col·lectiu, a uns 400 no se’ls va renovar el contracte, per
tant van ser acomiadats, i a 150 se’ls va fer un contracte indefinit (amb jornades de
20 h, 25 h o 37,5 h) sense plaça adjudicada. Dins d’aquest grup, n’hi ha que tenen un
contracte anual i n’hi ha que treballen 8 o 9 mesos l’any (amb un contracte periòdic).
Atesa la situació, el Comitè d’empresa es va reunir amb la presidenta del CPNL
per demanar-li que finalitzés aquesta precarietat laboral.
En la primera reunió, la presidenta es va comprometre a fer un estudi del cost per
resoldre aquesta situació.
A la següent reunió (novembre de 2015) la presidenta va presentar el resultat de
l’estudi:
1. Posar fi als contractes periòdics costaria al CPNL, per al conjunt de les administracions implicades, 114.197 €.
2. Posar fi a les jornades reduïdes i que tot el personal del CPNL passés a jornada
completa suposarien 520.000 €.
A la mateixa reunió, la presidenta es va comprometre a fer les gestions oportunes
perquè al pressupost del 2016 es fes un primer pas per resoldre aquesta situació: increment pressupostari perquè els treballadors amb contractes periòdics, en cas que
els interessi, puguin treballar tot l’any. A finals de 2016 encara quedaven més de la
meitat del contractes periòdics per resoldre.
Després d’això, el pas següent seria dotar pressupostàriament el CPNL perquè
tots els treballadors que vulguin treballar a jornada completa ho puguin fer.
A més, des de fa 6 anys al CPNL no es cobreix cap plaça vacant, en aquests moments en són unes 40 aproximadament, algunes de les quals continuen estant pressupostades i cobertes provisionalment per personal indefinit sense plaça. Per tal de
garantir un millor servei i reduir la precarietat laboral, caldria convocar concurs de
provisió de vacants.
A la reunió del 15 de novembre de 2016, la presidenta va dir que la Generalitat
no podia assumir, perquè els pressupostos eren prorrogats, el cost de la part dels ens
locals dels 24 contractes periòdics que suposaven uns 13.000 €. Ni tan sols va voler
assumir la part que correspondria a la Generalitat, que serien uns 95.000 €, tal com
s’havia compromès a la reunió de novembre del 2015. En una altra reunió, de gener
de 2017, es va refermar en això. Ara els pressupostos estan aprovats, i hi ha hagut
un augment entorn del 5%. De moment, no hi ha previst fer concurs de provisió de
vacants i encara hi ha un nombre important de treballadors amb contracte periòdic.
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Complir els compromisos adquirits abans del 31 de desembre de 2017, a saber:
a. Que totes les persones que tenen un contracte fix discontinu passin a treballar
durant tot l’any.
b. Posar fi a les jornades reduïdes i que tot el personal del CPNL passi a jornada
completa
2. Augmentar els pressupostos de l’any 2018 per poder tirar endavant els altres
punts pendents.
3. Convocar el concurs de provisió de vacants durant el 2017, on surtin totes les
places de plantilla que no estan cobertes.
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4. Demanar que es concreti el compromís adquirit pel conseller de cultura, senyor Santi Vila, pel que fa a l’assumpció per part de la Generalitat del 100% del
capítol I del CPNL.
Palau del Parlament, 31 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC.
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP.
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu; Mireia Boya e Busquet, presidenta, GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles
casos de transfòbia en hospitals
250-01069/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 61772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els
protocols per a fer front a possibles casos de transfòbia en hospitals catalans, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text
següent:
Exposició de motius

Aquests dies la premsa ha recollit un possible cas de transfòbia que hauria tingut
lloc a l’Hospital Santa Tecla de Tarragona i a l’Hospital Pius de Valls. Segons recullen diversos diaris, el passat 20 de maig un jove transsexual es va dirigir a l’hospital
Santa Tecla per tal d’injectar-se la dosi corresponent de testosterona però aquesta no
li va ser proporcionada ja que, segons informa l’hospital, el noi no portava cap document que prescrivís la injecció esmentada. Vista la negativa, el jove es va dirigir
a l’hospital Pius de Valls, on va obtenir la mateixa resposta.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Revisar i, si escau, actualitzar el protocol actualment existent per a fer front a
casos com l’esmentat.
2. Adoptar totes les mesures pertinents per tal d’esclarir quina és la documentació que obligatòriament han d’aportar tots els pacients per tal d’injectar-se la dosi
corresponent de testosterona o tractaments hormonals similars en els hospitals catalans.
3. Informar en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació de la present resolució, sobre si el Govern de la Generalitat té constància de
casos similars en els darrers mesos i, en cas afirmatiu, on i quan s’han produït i la
resposta donada en aquest sentit per part del Govern i dels respectius hospitals.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-01070/11
PRESENTACIÓ: GP SOC, GP PPC
Reg. 61831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, María José
García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

El Govern està treballant en el projecte de Decret de l’Atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu per garantir, segons el Departament
d’Ensenyament, que tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya
siguin inclusius mitjançant l’establiment de criteris que orientin l’organització i la
gestió dels centres; l’ordenació de mesures i suports per a l’atenció educativa i per a
la continuïtat formativa de tots els alumnes, i la diversificació de l’oferta de serveis
dels centres d’educació especial per esdevenir també centres d’educació especial
proveïdors de serveis i recursos per als centres educatius ordinaris.
El Govern, però, continua amb la dinàmica dels cursos anteriors arran de les retallades: malgrat les noves dotacions de professionals per a les unitats de suport a
l’educació especial, encara hi ha una notable manca de vetlladors/es, TEI i d’intèrprets en l’escola ordinària que continua generant un problema de dèficit d’atenció o
atenció inadequada als alumnes, en especial als alumnes amb NEE, la qual cosa ha
perjudicat i empobrit la qualitat de l’educació pública ordinària i els seus resultats,
a més d’erosionar el model d’escola inclusiva i integradora i el compliment dels objectius de l’equitat i la cohesió.
La falta de recursos que pateixen els centres escolars a Catalunya actualment
per atendre la inclusió escolar està minvant la qualitat educativa dels alumnes amb
NEE, els quals necessiten el personal suficient i format per a la seva atenció i educació.
Però aquesta manca de recursos en els centres escolars públics també ha provocat un col·lapse dels centres especialitzats (concertats), alguns de referència, que han
patit un increment notable de nou alumnat arran de les retallades a l’escola ordinària, en la majoria de casos, sense rebre el suport econòmic necessari. En definitiva,
l’alumnat amb NEE, amb dret a anar a l’escola ordinària, no veu ateses adequadament les seves necessitats, per manca de personal especialitzat, i els centres d’educació especial tampoc reben el suport necessari per part de l’Administració.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir que l’alumnat, i particularment l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), compti amb un nombre d’hores d’atenció, dotades del personal docent, tècnic (TEI) i de suport (vetlladors/es, etc.), adequades per atendre cada
necessitat educativa, sense condicionaments pressupostaris.
2. Garantir que es cobreixin les baixes del personal que treballa amb l’alumnat
dels centres educatius, independentment de si es tracta de personal docent o de suport educatiu, tenint especial cura i celeritat en els casos d’aules amb alumnat amb
NEE, per poder protegir el model d’escola inclusiva.
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3. Garantir l’acompanyament i l’atenció de l’alumnat amb NEE amb el suport necessari dins de tot l’àmbit escolar (acollida, menjador, etc.), i assegurar així el dret
d’accés al conjunt de serveis educatius.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC.
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP
PPC

Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergència de les
associacions de defensa forestal
250-01071/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 62040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jean Castel Sucarrat, diputat del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergències de les ADF, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat dimecres 7 de juny de 2017 es va produir la sessió informativa conjunta
del conseller d’Interior i de la consellera d’Agricultura per a explicar el programa de
prevenció i d’extinció d’incendis del 2017. Durant aquesta compareixença, el conseller d’Interior va palesar la necessitat d’establir una diferència clara entre els vehicles de les ADF dedicats a emergències i la resta de la flota. És urgent i necessari
que aquests vehicles obtinguin la viabilitat per a tenir la identificació com a vehicles
d’emergència, per tal de poder instal·lar aquests distintius en forma de llums blaves
abans de la campanya estival.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Adoptar les mesures necessàries per tal que s’estableixi una diferència nítida,
en el si de la flota de vehicles de les ADF, entre aquells vehicles destinats a emergències (que han d’actuar amb efectivitat i rapidesa davant emergències i han de tenir un
accés ràpid i lliure als determinats punts de trobada) i la resta de vehicles dels ADF.
2. Un cop aquesta distinció sigui operativa, adoptar les mesures necessàries per
tal que aquests vehicles d’emergències dins de la flota de les ADF puguin portar el
distintiu o document identificatiu com a vehicle d’emergència.
3. Posar a disposició dels vehicles d’emergències de les ADF aquests documents
identificatius, per tal que s’hi puguin instal·lar les llums blaves a les estacions d’ITV.
4. Informar en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació de la present resolució, de les mesures anteriorment descrites.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jean Castel Sucarrat, diputat,
GP Cs
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Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01079/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP CS, GP SOC, GP CSP, GP PPC
Reg. 62443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Carlos
Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez,
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre la mineria del Bages, per tal que sigui substanciada amb caràcter
d’urgència extraordinària davant el Ple del Parlament, amb el text següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Treballar per garantir la continuïtat de l’activitat de la conca minera al Bages
i al manteniment dels llocs de treball que en depenen, fent alhora efectiu el compliment de la normativa mediambiental vigent.
2. Donar suport a les mesures transitòries necessàries que promou la indústria
minera i que s’ajustin a dret consensuades amb el territori per a garantir els llocs
de treball actuals i possibilitar un tancament ordenat de l’activitat a Sallent i el seu
trasllat a Súria.
3. Per tal de garantir els llocs de treball i en el marc de l’incident de l’execució de
la sentència en tràmit, adoptar aquelles mesures que siguin necessàries per permetre l’abocament provisional, temporal, transitori i limitat del material salí provinent
de l’activitat extractiva al dipòsit del Cogulló i sempre dins dels límits, perímetre,
superfície i la cota alçada màxima fixada en l’actualitat. I a la vegada, compensant
l’impacte ambiental de la continuïtat dels abocaments amb l’avançament del calendari d’execució dels plans de restauració dels runams de Sallent. Per tal de garantir
el caràcter temporal i limitat de les mesures s’establiran terminis clars i volums de
residu concrets per a la reducció progressiva dels abocaments.
Aplicar les mesures i els mecanismes de control i de seguiment que es requereixen per al compliment estricte de tota la normativa mediambiental existent i de les
mesures transitòries en particular.
La mesura temporal s’articularia amb els canvis normatius en matèria urbanística que permeti la llei.
4. Constituir una Comissió de Seguiment integrada pel propi Govern i els grups
municipals amb representació a l’Ajuntament de Sallent, que haurà de vetllar pel
compliment del pla i el cronograma de trasllat de l’activitat de Sallent a Súria.
5. Recuperar el Fòrum de la Mineria del Bages, amb representació de les institucions del territori, els grups polítics comarcals, els agents econòmics i socials i
les entitats ecologistes del territori com a espai ampli de diàleg i seguiment, per tal
d’acordar totes les accions a desenvolupar per a la consolidació i permanència de
l’activitat; desenvolupar i posar en marxa un pla d’acció que permetin en un futur
reconvertir les actuals instal·lacions mineres desenvolupades a Sallent en un actiu
pel territori, i al mateix temps, per cercar solucions a la necessària reconversió de
Cardona, després del possible tancament de la seva indústria minera.
6. Tramitar amb urgència tots els processos administratius i normatius per fer
possible d’una banda, la pròpia activitat industrial, i d’altra, els projectes de restauració i la reconversió industrial a Sallent i Cardona.
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7. Defensar i garantir la necessitat de preservació del medi natural, de les condicions de sostenibilitat associades a una activitat econòmica, vetllant per la sostenibilitat ambiental, econòmica i socials de la zona i el conjunt del país.
8. Requerir a la filial Iberpotash, SA i a l’empresa ICL a dur a terme totes aquelles actuacions necessàries conduents a la preservació i restauració del medi, garantint la continuïtat i l’expansió de l’activitat minera al Bages.
Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados
Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álvarez, GP PPC, portaveus

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS, GP Cs, GP SOC, GP CSP, GP PPC (reg. 62443).
Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2017.

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Finiment del termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada,
15.06.2017; 10:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2017.

Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent
al 2014
257-00002/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

A la presidenta del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 4 de
maig i 8 de juny de 2017, ha estudiat les propostes de resolució subsegüents al debat
del Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 (tram. 257-00002/11),
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 58705), pel Grup Parlamentari
de Catalunya Sí que es Pot (reg. 58993), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
58994) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 59013).
Finalment, d’acord amb l’article 182 del Reglament del Parlament, ha acordat
d’establir el dictamen següent:
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Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a
l’exercici del 2014

1. El Parlament de Catalunya aprova:
a) El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2014.
b) L’Informe 24/2016 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de
la Generalitat corresponent al 2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la
Comissió, Oriol Amat i Salas

Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda
al suïcidi
270-00005/11
TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC (reg. 61638).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des del termini de presentació
d’esmenes a l’articulat.
Acord: Mesa del Parlament, 13.06.2017.

3.30.

Altres tramitacions

Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2017, sobre la
Universitat Politècnica de Catalunya, corresponent als exercicis entre
2011 i 2014
258-00023/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 61822 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de
Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
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lització núm. 7/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la Universitat Politècnica de Catalunya, exercicis 2011-2014.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 9 de juny de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 16.06.2017 al 06.07.2017).
Finiment del termini: 07.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.06.2017.

3.30.06.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JS
Reg. 61707 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Montserrat Candini i Puig ha estat designada membre de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 61649 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que disposa el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis a la
comissió de Justícia:
– Sr. Lluís Guinó i Subiros, d’acord amb la Junta de Portaveus, es proposa com
a President de la Comissió de Justícia.
– Sra. Dolors Rovirola i Coromí, es proposa com a Secretària de la Comissió de
Justícia.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JS
Reg. 61683 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Albert Batet i Canadell ha estat designat membre de la Comissió de Justícia.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JS
Reg. 61709 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Jordi Sendra Vellvè ha estat designat membre de la Comissió de la Sindicatura
de Comptes.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JS
Reg. 61708 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Lluís Guinó i Subirós ha estat designat membre de la Comissió de Seguretat
Viària.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 282/XI, sobre el transport
sanitari i el servei d’urgències a les Terres de l’Ebre
290-00259/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61550 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 282/XI, sobre el
transport sanitari i el servei d’urgències a les Terres de l’Ebre (tram. 290-00259/11),
us informo del següent:
4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
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Pel que fa a l’apartat a, des del mateix moment de la posada en marxa del concurs de Transport Sanitari Integrat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha
realitzat un exhaustiu seguiment del seu funcionament a través de la monitorització
dels seus resultats.
A petició del titular del Departament de Salut, l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han elaborat un anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels resultats inicials del desplegament del
model del Transport Sanitari Integrat. L’estudi quantitatiu analitza els tres primers
mesos de la posada en marxa d’aquest model, pel que caldrà complementar-lo en un
futur, quan es tinguin més dades d’activitat.
Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, des del mes de maig de 2016, s’han creat nuclis
de debat, estructurats funcionalment sota la metodologia de focus grup, amb l’objectiu de copsar l’opinió, valoració i percepció dels professionals de les emergències
mèdiques i experts en la matèria, sobre el nou model de Transport Sanitari Integrat.
Posteriorment, i al llarg del mes de juny i juliol, s’han realitzat noves reunions de
treball amb aquesta metodologia territori per territori, per tal de realitzar aportacions específiques de cada zona.
Així mateix, amb la regularitat establerta des d’un principi, i amb la convocatòria i supervisió de la Regió Sanitària, s’han dut a terme les reunions de la taula de
seguiment territorial a les Terres de l’Ebre.
Actualment s’està treballant amb aquestes aportacions per tal de definir quins
ajustos es poden aplicar a curt, mig i llarg termini. Cal tenir en compte que, com
en qualsevol àmbit, els recursos són limitats i les accions a emprendre sempre han
de venir marcades segons els resultats empírics que mostri l’evolució i implantació
del model. Així mateix, cal realitzar un ajust heterogeni, segons les especificitats de
cada territori, per tal d’assegurar i millorar la resposta en l’assistència sanitària el
màxim d’homogènia possible arreu de Catalunya, amb una visió global de servei al
ciutadà.
En aquest sentit, i amb l’ànim d’assegurar la màxima transparència del sistema i
el seu funcionament, alhora que objectivar el funcionament del Sistema d’Emergències Mèdiques, el CatSalut s’ha posat per objectiu el rendiment de comptes a través
de la incorporació d’indicadors d’emergències mèdiques a la Central de Resultats.
Per altra banda, s’han dut a terme una sèrie d’accions per tal d’obrir un canal
de comunicació i de treball en xarxa del SEM amb les diferents Regions Sanitàries. D’aquesta manera, s’ha arribat a un acord compartit i s’ha creat un model únic
d’informació, que ha de facilitar la detecció precoç d’incidències que actualment es
produeixen en el marc del Transport Sanitari No Urgent, i la seva resolució.
Properament el Pla Nacional d’Urgències i el Pla d’Urgències Territorial acabaran
de definir de manera global tots els dispositius d’urgències de la Regió Sanitària en
aquest territori, per tal d’ajustar al màxim la coordinació entre els diferents dispositius, i treure així el millor rendiment i cobertura dels recursos dels què es disposa.
Pel que fa a la compareixença del cap del SEM davant la Comissió de Salut per
tal d’explicar les actuacions de l’esmentada entitat a les comarques de les Terres de
l’Ebre, us informem que el senyor Joan Sala Sanjaume, gerent del SEM, resta a disposició de la Comissió de Salut per tal de ser convocat a comparèixer davant aquesta
Comissió, quan ho estimi convenient, i així s’ha fet saber mitjançant un escrit amb
data 8 de maig de 2017 a la presidenta de la Comissió de Salut.
Quant a l’apartat b, el Departament de Salut i el CatSalut estan treballant en un
projecte de millora de la mobilitat, aparcament i ampliació de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, que ha de permetre una ampliació de l’espai físic del servei d’urgències.
Addicionalment, l’Hospital Verge de la Cinta, davant l’increment de la demanda
assistencial en el període d’hivern (augment de les taxes d’incidència de patologies
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d’etiologia infecciosa i l d’atenció als pacients afectats de grip), posa en marxa un
dispositiu de reforç dels recursos assistencials habituals.
En aquest sentit, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta cada any elabora un Pla
Operatiu per al període en que s’aplica el Pla Integral Urgències Catalunya (PIUC).
En aquest sentit, des de l’Institut Català de la Salut (ICS) es treballa en el reforç de
la plantilla, malgrat les dificultats que suposa trobar professionals per a realitzar
aquesta tasca a les Terres de l’Ebre.
En els darrers mesos, en relació a l’epidèmia de grip, s’ha augmentat la plantilla
de l’Hospital Verge de la Cinta en 2,5 infermeres i 1,5 auxiliars d’infermeria. A la
vegada, entre les mesures i actuacions que es duen a terme per tal de millorar l’atenció a les urgències s’hi troben les següents:
– Seguiment des del Servei d’urgències, els serveis assistencials, la Direcció
d’Infermeria, el Servei d’Admissions i la Direcció Mèdica en relació amb els ingressos i altes del dia, i les previsions per al dia següent.
– S’obren llits d’hospitalització i es reforcen els recursos humans d’acord amb
les necessitats.
– Es revisen diàriament els aïllaments conjuntament amb el servei de Medicina
Preventiva.
– S’obre l’espai de cirurgia major ambulatòria (CMA) d’urgències les tardes i
nits, i divendres i caps de setmana que no hi ha activitat quirúrgica.
– Confecció d’una llista de professionals per poder ser contractats i que compten
amb la formació i l’expertesa necessària per poder donar una resposta de qualitat
als pacients.
Barcelona, 9 de maig de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 418/XI, sobre la parada
biològica del coral
290-00390/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61703 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i a fi de complir la Resolució 418/XI, sobre la parada biològica
del corall (tram. 290-00390/11), us informo del següent:
Pel que fa al punt a), la Direcció General de Pesca i Afers Marítims va encarregar la redacció d’un informe que aglutinés en un únic document els resultats, les
conclusions i les recomanacions dels múltiples estudis que sobre el corall vermell
han estat duts a terme en els darrers anys en el litoral català. El dia 30 de gener de
2017, l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va lliurar a la Direcció General de
Pesca i Afers Marítims l’Informe sobre l’estat de les poblacions de corall vermell
(Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya, subscrit també pel Departament de
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona,
pel Laboratoire d’Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOG-CNRS),
i per la California State University, Northridge.
D’acord amb aquest informe, les poblacions de corall vermell de la costa catalana no poden suportar la pressió de la pesca actual sense que es posi en perill la seva
persistència. Afirma, a més, que la majoria de les poblacions es poden considerar
ecològicament extingides. En les conclusions de l’informe, es recomana a les admi4.50.01. Compliment de resolucions
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nistracions pesqueres competents que procedeixin amb caràcter d’urgència al tancament de la pesquera mitjançant l’establiment d’una moratòria de 20 anys ampliable.
Vist l’anterior, el Departament ha publicat l’Ordre ARP/59/2017, de 7 d’abril, per
la qual es redueix el nombre de llicències per a la pesca de corall vermell (Corallium
rubrum) durant la campanya 2017 i s’estableix la suspensió temporal de la pesquera
a partir de la finalització de la campanya d’enguany. El motiu de no procedir immediatament a l’aplicació de la veda ha estat el fet que la tramitació del procediment
administratiu per a la concessió de les llicències per a la campanya 2017 s’havia ja
iniciat en la data d’entrada en vigor de l’Ordre ARP/59/2017, de 7 d’abril.
Pel que fa a la durada mínima, s’ha previst en l’Ordre una veda per un període
de 10 anys, que evidentment podrà ser prorrogat segons els resultats del seguiment
científic de l’estat de les poblacions que s’iniciarà aquest mateix any 2017.
Pel que fa al punt b), s’han efectuat les actuacions següents:
1. Redacció de l’esborrany del Pla de control de l’extracció i el transport del
corall vermell (Corallium rubrum) per a l’any 2017.
2. Primera reunió de coordinació amb el Grup de Control sobre el Corall Vermell impulsada, amb periodicitat mensual, pel Servei de Recursos Marins, que va
tenir lloc als SSTT del DARP a Girona el 27 de març de 2017. Van participar en
aquesta reunió representants dels cossos de Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i
Guardia Civil, personal inspector de pesca i afers marítims de la demarcació de Girona que depèn de la DGPAM i representants de la DGPAM. En aquesta reunió, es
va traslladar la prioritat de la DGPAM sobre el control d’aquesta activitat extractiva,
i es van designar coordinadors de cada cos de control per facilitar la coordinació
operativa sobre el terreny.
3. Reunió per revisar el barem de sancions en matèria d’infraccions del corall
vermell a aplicar per a la campanya de 2017.
4. Segona reunió de coordinació amb el Grup de Control sobre el Corall Vermell,
que va tenir lloc als SSTT del DARP a Girona el 2 de maig de 2017. Es presenta
la Instrucció SPRM/1/2014, de 8 de maig, per al control oficial del corall vermell
(Corallium rubrum), el pesatge, mesurament i decomís, versió revisada a 26 d’abril
de 2017, i el Protocol a seguir en les actuacions de control sobre el corall vermell.
Aquests documents pretenen homogeneïtzar les actuacions de control realitzades
pel personal habilitat dels diferents cossos de control implicats. Es comenta el Formulari per recopilar les actuacions de control (vigilàncies, inspeccions i denúncies)
i unificar les actuacions que puguin efectuar els diferents cossos de control al llarg
de l’any 2017.
Com a complement de l’activitat de control i inspecció de la pesca del corall, la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha contractat l’elaboració del Protocol
de repoblació de corall vermell a investigadors de l’ICM-CSIC i de la UB a fi de preveure una sortida ecològica als possibles decomisos de corall que es puguin produir
com a resultat de l’activitat inspectora. El Protocol tindrà com a objectiu reimplantar
amb les màximes probabilitats de supervivència totes aquelles colònies de corall de
les aigües del litoral català que puguin ser extretes furtivament.
Pel que fa al punt c), la Direcció General de Pesca de Pesca i Afers Marítims
ha iniciat la campanya de sensibilització d’aquells col·lectius que volen compartir la
conservació dels hàbitats coral·lígens com ara els centres de busseig. El passat dia
19 d’abril, se’ls va convocar per fer-los una sessió formativa sobre el valor ecològic
del corall vermell i sobre les mesures de gestió, vigilància i control previstes per a la
campanya actual i per a la resta d’anys de la moratòria a la pesca del corall.
En la mateixa línia de sensibilització, personal tècnic de la Direcció General de
Pesca i Afers Marítims ha participat en sessions formatives sobre el corall vermell
en els cursos de Guies Subaquàtics del Parc Natural de Cap de Creus i del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que han tingut lloc successivament
els dies 17 de març i 16 de maig de 2017.
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Pel que fa al punt d), com a complement a la informació sobre la biologia i la regulació del corall vermell que en aquests moments s’està preparant per al WEB del
Departament, durant 2017 es prepararan unes fitxes plàstiques submergibles amb
detall de les espècies més carismàtiques de l’hàbitat del coral·ligen per difondre-les
entre els diversos usuaris del medi marí, com ara centres d’estudis vinculats al mar,
centres d’immersió, etc. Amb un objectiu similar divulgador i de sensibilització, es
publicaran i distribuiran pòsters amb imatges i característiques de l’entorn submarí
en què es desenvolupen les colònies de corall vermell.
La informació anterior es carregarà al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i es posarà a disposició del Departament d’Ensenyament perquè en pugui fer ús a través de la seva activitat docent. Si s’escau, la Direcció General organitzarà activitats formatives adreçades als escolars.
Barcelona, 6 de juny de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 419/XI, sobre l’etiquetatge de
l’origen de la mel
290-00391/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61704 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, i a fi de complir la Resolució 419/XI, sobre l’etiquetatge de l’origen de la mel (tram. 290-00391/11), us informo del següent:
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha sol·licitat formalment per carta i també mitjançant reunions amb el MAPAMA la modificació
del Real decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel. Considerem que aquesta modificació seria beneficiosa per
als productors de mel, i alhora garantiria els drets dels consumidors atès que incrementa tant la informació en l’etiquetatge com la possibilitat alhora de fer una millor
elecció d’aquests productes.
No obstant això, la resposta del MAPAMA ha estat una negativa, apel·lant que
la proposta no beneficia totes les parts o baules del sector de la mel, concretament
el sector industrial.
Barcelona, 6 de juny de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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290-00392/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61446 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 420/XI, sobre la
instal·lació de sistemes de recollida de dades als rius (número de tramitació 29000392/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció
General de Protecció Civil.
Barcelona, 30 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

El Departament d’Interior té convenis amb els consells comarcals de l’Alta Ribagorça, el Pallar Jussà, el Pallar Sobirà i l’Alt Urgell per incorporar la informació dels
sensors que tenen instal·lat en les conques de rius que presenten risc d’avingudes en
episodis de pluges de gran intensitat.
D’altra banda, atès la iniciativa que han dut a terme ajuntaments de l’Urgell, la
Segarra i la Noguera per instal·lar sensors –de les mateixes característiques que els
ja instal·lats en les comarques citades– en rius que també presenten risc d’avingudes,
la Direcció General de Protecció Civil, amb l’acord de l’Ajuntament d’Agramunt,
promotor principal d’aquesta iniciativa, ha iniciat els treballs amb l’empresa que
construeix i implanta aquest sistema de sensorització per poder desenvolupar-la en
un format automatitzat que integri la informació i els llindars de risc de cadascun
dels sensors en el sistema d’informació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Els requeriments i les prescripcions tècniques ja han estat avaluades i s’està treballant en determinar el sistema de comunicacions entre els diferents servidors, així
com la integració en el sistema d’alertes del CECAT.
Joan Delort Menal

Control del compliment de la Resolució 421/XI, sobre l’execució de
les mesures del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de
l’Administració de la Generalitat
290-00393/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61994 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 421/XI, sobre l’execució de les mesures del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat, (tram. 290-00393/11), us informo del següent:
L’article 15.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes, estableix que les institucions de la Generalitat de Catalunya, l’Administració
4.50.01. Compliment de resolucions
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de la Generalitat i organismes públics que en depenen tenen l’obligatorietat d’aprovar en el termini de 2 anys, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal
que hi presta serveis.
Per tal de donar compliment a la Llei, el 17 de gener de 2017 es va aprovar
l’Acord del Govern pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació
dels Empleats públics de 17 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el pla d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, el punt IV del Pla d’igualtat, «Seguiment, desenvolupament i avaluació del Pla» estableix que la Direcció General de Funció Pública, amb la col·laboració dels departaments, elaborarà un informe anual sobre l’execució de les mesures
del pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del qual es donarà compte a la Mesa General de Negociació dels
empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, està previst que durant el mes de gener del 2018 s’elabori un informe
d’execució de les mesures, el qual es presentarà al Parlament en compliment de la
Resolució 421/XI sobre l’execució de les mesures del Pla d’igualtat d’oportunitats.
D’altra banda, l’Observatori del Treball i Model Productiu del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies va presentar el febrer de 2017 l’informe «La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones». Es pot consultar a:
http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Informe-desigualtat-salarial-homes-i-dones-vfeb17.
pdf
Barcelona, 9 de juny de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge

Control del compliment de la Resolució 439/XI, sobre la creació d’un
servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni
290-00411/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61551 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 439/XI, sobre la
creació d‘un servei d‘urgències pediàtriques a l‘Hospital de Sant Celoni (tram. 29000411/11), us informo del següent:
Des del dia 1 de maig de 2017 l’Hospital de Sant Celoni (Baix Montseny) ofereix
atenció a les urgències pediàtriques gràcies a professionals d’una unitat assistencial
que forma part del Servei d’Urgències a l’Hospital General de Granollers, i que integra els seus circuits i funcionament dins el sistema de l’Hospital de Sant Celoni.
Els equips d’atenció pediàtrica atenen la demanda assistencial de la població d’edat
menor de 15 anys.
Amb aquesta acció es millora l’atenció pediàtrica urgent de la població del Baix
Montseny que quedarà coberta de la següent manera:
1. De dilluns a divendres, tal i com s’està prestant ara, en horari de 9 a 21h es
realitza atenció espontània i programada de pediatria a les dues àrees bàsiques del
Baix Montseny (Alt Mogent - Llinars del Vallès i Sant Celoni).
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2. Dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 21h, s’ha obert un nou punt d’urgències
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni que està a càrrec d’un pediatre i d’una infermera pediàtrica i que funciona com a part del Servei d’Urgències de l’Hospital
General de Granollers.
3. Durant les nits (21 a 9h) de tots els dies de l’any es disposa d’un suport de
videoconferència entre els Hospitals de Sant Celoni i Granollers, que permet una
millor assistència tant per a la comunicació i consulta en línia entre professionals
com també per a la valoració del pacient i de les proves d’imatge a distància. Aquest
dispositiu compta amb un reforç del Servei d’Urgències de l’Hospital General de
Granollers.
En cas que sigui necessari el trasllat d’algun pacient a l’Hospital General de Granollers, se segueix el procediment habitual, és a dir, si el pacient requereix transport
sanitari es coordina amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per gestionar-lo, mentre que si el pacient es pot traslladar amb mitjans propis es coordina amb
el cap de guàrdia de l’Hospital de Granollers per transmetre la informació clínica
més rellevant.
En cas de dubte o consulta, els pacients poden trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, que funciona les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. Aquest telèfon ajuda en
qualsevol demanda d’informació sobre salut, malalties i serveis sanitaris.
Barcelona, 12 de maig de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 49/XI, sobre el projecte VISC+
390-00049/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 61552 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 49/XI, sobre el projecte VISC+
(tram. 390-00049/11), us informo del següent:
El 28 d’abril de 2016 el Consell d’Administració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) va acordar el desistiment del procediment de
diàleg competitiu iniciat per al desenvolupament del projecte VISC+. Amb aquesta
resolució s’aturava el desenvolupament del big data sanitari amb la modalitat de col·
laboració públic-privada, d’acord amb el compromís adquirit.
Els darrers convenis de cessió de dades sanitàries signats en el marc del programa tenen data anterior a l’1 de juliol de 2016. En tots els casos la cessió de dades va
finalitzar amb anterioritat a aquesta data. La relació completa de sol·licituds d’accés a dades referides estarà recollida al registre públic creat per al Programa públic
d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS).
Per endegar el PADRIS, el març de 2016, el Ple del Parlament de Catalunya va
instar el Govern mitjançant la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional, a organitzar un procés participatiu sobre la gestió
de les dades sanitàries massives en l’àmbit de la sanitat i a promoure la creació d’un
programa públic de dades massives sanitàries, seguit de la Moció 49/XI del Parla4.50.02. Compliment de mocions
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ment de Catalunya que instava el Govern a encarregar a l’AQuAS l’establiment d’un
programa públic –prèvia celebració d’un procés participatiu per recollir les contribucions de la ciutadania i persones expertes en aspectes científics, tècnics i ètics relacionats– que també estava recollit a la Moció 150/X del Parlament de Catalunya, i
que va servir per recollir múltiples aportacions que van ser valorades i incorporades
al programa PADRIS.
El mes de gener de 2017 es va presentar el PADRIS amb l’objectiu posar a disposició de la comunitat científica les dades sanitàries relacionades i permetre així
l’impuls de la recerca, la innovació i l’avaluació en l’àmbit de la salut.
Aquesta fita es podrà assolir mitjançant l’accés a la reutilització i creuament de
les dades sanitàries generades pel Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de
Catalunya (SISCAT) per a la recerca, d’acord amb el marc legal i normatiu, els principis ètics i de transparència envers la ciutadania.
El potencial de gestió, reutilització i anàlisi d’aquestes dades obre les portes a
fer més i millor recerca científica, en un temps d’execució menor, amb uns costos
inferiors, i amb un major nombre de pacients involucrats que podran ser seguits en
períodes temporals molt més llargs.
La reutilització i creuament de les dades massives sanitàries podrà facilitar estudis com, per exemple, el seguiment i la vigilància de fàrmacs, dispositius o implants
mèdics de recent introducció, la detecció d’interaccions i efectes adversos que els
estudis clínics habituals no hagin posat de manifest, desenvolupar estudis d’efectivitat comparada, seguiment de cohorts de pacients o ampliar el coneixement sobre
les malalties minoritàries.
El PADRIS és també una iniciativa per contribuir a millorar el posicionament de
Catalunya en el panorama internacional, com un territori de referència en la societat
de la informació i que avança cap a un nou model de país especialitzat en serveis
d’alt valor afegit i que promou la innovació com a motor de la millora de la salut dels
ciutadans i de la competitivitat del seu model productiu.
El PADRIS serà liderat i gestionat per l’AQuAS del Departament de Salut. Per
dur a terme aquesta missió, l’AQuAS es dotarà dels òrgans de govern i control i els
recursos tecnològics i humans necessaris per al compliment de les funcions de direcció estratègica, vigilància, assessorament i execució operativa, anonimització i
relació de les dades del conjunt del SISCAT per a les finalitats de recerca, innovació
i avaluació.
Les dades anonimitzades i desidentificades seran accessibles als investigadors
dels centres de recerca acreditats per la institució Centres de Recerca de Catalunya
(CERCA), els agents del SISCAT i els centres de recerca universitaris públics, així
com la mateixa administració sanitària (per exemple grups d’investigació dels Plans
Directors del Departament de Salut).
Aquests actors només podran accedir a les dades sota el compliment dels criteris
establerts per garantir el respecte als principis ètics, de seguretat i d’anàlisi de riscos
del PADRIS i sempre amb l’aval d’un comitè ètic d’investigació (CEI). Els principis
ètics que estableix el programa són el respecte a les persones, solidaritat de pacient
a pacient, justícia, eficiència, transparència, recerca responsable i protecció de les
dades personals.
Per tal d’assegurar el benefici per a la ciutadania i per al sistema sanitari de l’ús
de les dades, les sol·licituds de dades aniran acompanyades de la descripció dels
projectes de recerca, una justificació detallada de l’interès científic de l’estudi, el seu
alineament amb els plans estratègics, una descripció del benefici potencial en la salut de la ciutadania i en el sistema sanitari.
Així mateix, els usuaris de les dades es comprometran a fer públics els resultats
científics obtinguts i l’AQuAs posarà en marxa accions de comunicació i de suport
a la implementació dels resultats científics.
El PADRIS s’implementarà en tres etapes:
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1) Definició i fonaments (2017). Durant els sis primers mesos del PADRIS, el
programa es dotarà dels òrgans de governança contemplats i es definiran tots els
procediments per a la tramitació de sol·licituds en la major brevetat possible.
2) Desplegament i consolidació (2017-2018).
3) Plena operativa i avaluació (2019-2020). El Programa estarà en ple funcionament, tot assegurant-ne un control de qualitat i un retiment de comptes que faciliti
l’assoliment del seu objectiu amb les garanties ètiques necessàries.
El programa PADRIS se suma al Pla estratègic de Recerca i Innovació en Salut
(PERIS) 2016-20 –aprovat el mes de juliol de 2016– per generar nous coneixements
per combatre les malalties i oferir una millor assistència sanitària.
Les dades de salut de les persones són propietat inalienable de cada persona.
Així mateix, cada persona té el deure moral de contribuir al bé comú i a la vegada el
dret de beneficiar-se’n –quan ho necessiti– mitjançant l’accés a la xarxa assistencial
i als resultats de la recerca. El programa també contempla el dissentiment o negativa
(«opt-out» en anglès) a la utilització de dades personals.
Barcelona, 2 de maig 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 80/XI, sobre els sistemes
d’emergències
390-00080/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 61447 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 80/XI, sobre els sistemes d’emergències (número de tramitació 390-00080/11), us trameto, en documents annexos,
la informació facilitada pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 i
per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 1 de juny de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Considerar els diversos números telefònics d’emergències existents com un
únic sistema d’emergències i concebre, en tots els casos, aquesta atenció telefònica
com un servei d’atenció a l’emergència, que sigui reconegut expressament com a tal
per la Generalitat.
El número telefònic 112 és el que té la consideració de telèfon únic d’atenció i
gestió de les trucades d’emergència a Catalunya; així, l’article 30 de la Llei 4/2003,
del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, disposa que
la Generalitat ha de tenir un centre integrat i permanent d’atenció a les demandes
en matèria d’emergències i protecció civil, policia i urgències sanitàries que es facin
per mitjà del número de telèfon unificat 112, amb capacitat per a gestionar els procediments i els recursos destinats a donar-hi resposta; la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)
estableix que el servei públic d’atenció de trucades d’urgència mitjançant el número
telefònic únic 112 en el territori de Catalunya ha d’ésser gestionat per l’Administra4.50.02. Compliment de mocions
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ció de la Generalitat, mitjançant el CAT112 (entitat de dret públic adscrita al Departament d’Interior), i disposa que el 112 és l’únic número del qual les administracions
de les institucions pròpies de Catalunya poden fer publicitat com a telèfon d’urgències i d’emergències.
L’actual sistema garanteix que s’atenguin les trucades d’emergència de qualsevol
tipologia que es rebin a través del 112 i que, des del CAT112, es duguin a terme els
avisos i requeriments als cossos i serveis que han de prestar materialment l’assistència (policia de la Generalitat i policies locals, bombers, emergències mèdiques,
agents rurals, etc.), per la qual cosa, aquest es considera un sistema únic d’emergències, i així es recull a la normativa vigent.
b) Elaborar un estudi de viabilitat sobre la possibilitat de recuperar la gestió pública de tots els serveis d’emergències en un termini màxim de dos anys sota un sol
organisme que els gestioni, d’una manera unificada i mantenint tots els llocs de treball existents.
A Catalunya la gestió dels serveis d’emergències és pública; així, l’Administració
gestiona tots els serveis d’emergència en els diferents àmbits: seguretat, prevenció i
extinció d’incendis i salvaments, protecció civil, emergències mèdiques, emergències ambientals, atenció de trucades d’urgència i emergència, etc. Amb tot, s’encarregarà al Gabinet Tècnic del Departament d’Interior que elabori un estudi a tal
efecte.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a especificar, en els plecs de clàusules que es redactin a partir d’ara per als procediments de contractació de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic de qualsevol servei telefònic
d’emergències, les condicions següents:
a) Els treballadors que presten un servei d’emergències han de tenir, per aquesta raó, la formació i la consideració laboral específiques per a prestar de la millor
manera possible el servei públic que se’ls encomana. Aquesta formació s’haurà de
prestar al mateix Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per a assegurar la formació i la vocació de servei públic.
Pel que fa a aspectes relatius a la formació especialitzada inclosos als plecs per
a la contractació del servei d’atenció de trucades d’urgència 112 de la Generalitat de
Catalunya, en els plecs de la darrera licitació ja s’especificava que «davant la possibilitat de publicació de cursos de formació especialitzada per a gestors per part de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya» el CAT112 podria «sol·licitar a l’empresa adjudicatària la participació del personal adscrit al servei en aquestes formacions», havent-se d’acordar en cada cas el model de gestió d’aquestes formacions.
Per tant, es mantindran aquests extrems en properes licitacions alhora que s’ampliaran els supòsits, en la mesura del possible, en funció del grau d’especialització requerit en cada cas.
b) Les relacions laborals amb l’empresa que resulti adjudicatària del servei i, per
tant, les condicions laborals, socials i econòmiques dels treballadors de les empreses
contractades o subcontractades han d’ésser iguals que les del personal que presta les
mateixes funcions i tasques.
Pel que fa a aspectes relatius a condicions dels treballadors inclosos als plecs per
a la contractació del servei d’atenció de trucades d’urgència 112 de la Generalitat
de Catalunya, en els plecs de la darrera licitació ja s’incloïa l’estipulació que, a més
de la percepció per part de tots els treballadors dels conceptes salarials establerts
segons el conveni sectorial vigent (Contact Center), addicionalment, cada agent operatiu havia de percebre, com a mínim un complement específic d’emergències de
174,69 euros bruts mensuals; en el cas dels coordinadors, un complement específic
de comandament de 151,73 euros bruts mensuals a sumar al complement d’emergències; i en el cas dels supervisors, un complement específic de comandament de
202,30 euros bruts mensuals a sumar al complement d’emergències; i que aquests
complements s’havien de procurar sense perjudici que en un futur es poguessin apli136
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car altres convenis col·lectius en matèria d’operadors/gestors, sempre que milloressin
«la situació laboral present».
Per tant, com que el personal del servei d’atenció de trucades d’urgència 112 de
Catalunya tenen una remuneració superior a altres operadors que treballen en plataformes de call-center a causa de l’exigència per part de l’Administració a l’empresa
prestadora de complementar els salaris dels treballadors amb millores salarials addicionals no incloses al conveni, es mantindran en els plecs de les properes licitacions les obligacions relatives a mantenir les percepcions salarials en nivells superiors
a les establertes al conveni.
c) Les empreses que es presenten amb la intenció de gestionar el servei han de
tenir experiència específica en la gestió d’emergències o de serveis d’atenció permanent assimilables i no poden operar exclusivament amb criteris de productivitat. Es
valorarà positivament l’experiència acreditada en els àmbits de la gestió d’emergències o assimilats per part dels integrants d’empreses d’economia social.
Pel que fa a aspectes relatius a condicions dels treballadors inclosos als plecs
per a la contractació del servei d’atenció de trucades d’urgència 112 de la Generalitat de Catalunya, en els plecs de la darrera licitació ja s’incorporava l’obligació per
part de les empreses d’acreditar la solvència tècnica o professional amb una relació
dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que incloguessin
import, dates i destinatari, públic o provat, dels mateixos, i en aquest sentit, havien
d’aportar dos certificats de bona execució de contractes similars (serveis de call center continus 24x7, amb un volum mínim de 100 operadors sumats tots els torns), a
més d’acreditar aspectes relacionats amb la qualitat.
Per tant, els supòsits relatius a que les empreses que es presentin amb la intenció
de gestionar el servei hagin de tenir experiència específica en la gestió d’emergències o de serveis d’atenció permanent assimilables i no puguin operar exclusivament
amb criteris de productivitat es mantindran en els plecs de les properes licitacions,
així com s’inclouran clàusules que valorin positivament l’experiència acreditada en
els àmbits de la gestió d’emergències o assimilats per part dels integrants d’empreses
d’economia social, en la mesura que aquestes s’ajustin a normativa i no contravinguin els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en l’elecció de l’oferta econòmicament i tècnica més avantatjosa que han de regir qualsevol procediment públic de contractació.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer que el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
estudiï les qüestions relatives a l’actualització de la cartografia del seu sistema i presenti al Parlament possibles solucions i accions de millorament de la situació actual.
La base de dades cartogràfiques és una base dinàmica i en constant evolució que
incorpora totes les modificacions i actuacions que es fan sobre el territori tan bon
punt estan disponibles, per la qual cosa està en procés d’actualització constant. En
funció de la temàtica representada o bé consultada, aquesta prové de diferents fonts,
entre elles l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Altres bases tenen origen
en altres productors de cartografia i també s’integra informació de bases provinents
d’Administracions Públiques, com departaments de la Generalitat, organismes estatals, municipals i comarcals (Departament de Territori i Sostenibilitat, TMB, Consells Comarcals, Ministeri de Foment/DG Carreteres, etc.) per tenir una base més
rica i completa. L’objectiu és integrar la millor base en funció de la necessitat.
Pel que fa a les actualitzacions, es realitzen en funció de les sol·licituds i necessitats que arriben dels tècnics i gestors de les sales: per una banda, s’integren actualitzacions temàtiques que provenen de fonts externes i, per l’altra, es dóna resposta
a necessitats detectades en el procés de localització i despatx a les diferents agències. Durant el 2016 es van realitzar un total de set actualitzacions de cartografia de
diversa naturalesa (actualitzacions de punts d’entitat de població, de carrers i car-
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reteres, de punts singulars, de topografia, de delimitacions d’àmbits i aspectes, de
delimitacions administratives, etc.).
Les solucions i accions de millorament de la situació actual es concretaran en el
manteniment i intensificació de les tasques d’homogeneïtzació de simbologies, per a
que la representació de cartografia temàtica provinent de diferents escales sigui contínua i totalment transparent per als gestors, i en l’ampliació de la revisió sistemàtica
i implantació periòdica de les bases de dades provinents dels diferents productors de
cartografia, especialment en allò relatiu a la seva adequació a les bases de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
b) Treballar, especialment per mitjà de totes les administracions, la implicació
del món municipal en la gestió a Catalunya de les trucades d’emergència, de manera
que, a llarg termini i de comú acord, es pugui plantejar l’objectiu d’integrar el número telefònic 092 en el 112.
Pel que fa al 112, la Generalitat posa a disposició de la ciutadania aquest número de telèfon que garanteix que s’atengui qualsevol trucada d’emergència (també les
que es reben de l’àmbit de les policies locals);
Pel que fa al 092, els ajuntaments tenen competències pròpies en l’àmbit de les
seves respectives policies locals, les quals estan regulades per legislació d’àmbit estatal així com també d’àmbit català, amb la qual cosa correspon a cadascun d’ells
decidir sobre la supressió o el manteniment del número 092, el qual, a més, atén requeriments de fora de l’àmbit de les emergències.
El Departament d’Interior posarà a disposició dels municipis amb policia local
la possibilitat de disposar d’un programa de gestió que permetrà la connexió telemàtica amb el 112.
c) Treballar per a la consolidació del número telefònic 061 com un número
d’atenció sanitària no presencial per a fer consultes, demanar consell, dur a terme
tràmits mèdics de CatSalut o fer altres gestions, i tendir gradualment, però sense
pausa, a fer que el número telefònic 112 assumeixi totes les trucades dels ciutadans
relatives a emergències mèdiques.
A través del número de telèfon 061 (CatSalut Respon) ja es realitza atenció sanitària no presencial, s’ofereix consell i informació de salut i realitza tràmits administratius. El 112 ja garanteix que s’atengui qualsevol trucada d’emergència (també les
que es reben de l’àmbit de les emergències mèdiques).
La Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) disposa que el 112 és l’únic número del qual les
administracions de les institucions pròpies de Catalunya poden fer publicitat com a
telèfon d’urgències i d’emergències.
Com que el 061 ha estat tradicionalment molt utilitzat a l’àrea metropolitana de
Barcelona, fins i tot com a sinònim d’ambulància, la seva permanència ha dificultat
que s’abandonés el seu ús com a telèfon d’emergències mèdiques.
Tanmateix, s’ha observat un important augment (del 9,18% l’any 2016 respecte
de l’any anterior) de trucades al 112 relacionades amb les emergències mèdiques.
També les darreres enquestes Òmnibus del CEO mostren un augment del coneixement del 112 com a número únic d’emergències (increment de 7,6 punts l’any 2016
respecte de l’any anterior). Per tant, com que sembla que l’educació és la clau, cal
continuar fent únicament difusió del 112 com a número al que la ciutadania ha de
trucar quan pateix o és testimoni d’una situació d’emergència.
d) Implicar totes les associacions d’ens locals per a garantir l’atenció de les emergències en l’àmbit local i establir per al número telefònic 112 criteris tècnics de derivació de les trucades cap a les policies locals en protocols signats a aquest efecte
entre les parts.
Des del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
(CAT112) s’ha convidat a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i
a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per explicar als seus responsables
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i tècnics el funcionament del telèfon d’emergències 112 de Catalunya, en què s’informarà de manera general i sobre criteris tècnics de derivació, i amb l’objectiu que
es traslladi aquesta informació directament a l’àmbit municipal. Les sessions estan
previstes pels properes mesos i es realitzaran al 112 de Reus.
A més tan l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i com la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) tenen llurs representants al màxim òrgan
de govern del CAT112, el Consell Rector, amb el que s’exemplifica la importància
del món municipal en la gestió de les emergències.
e) Fomentar una participació més activa dels municipis en la implantació i el
funcionament del número telefònic 112, per mitjà de la signatura de convenis amb
aquests sobre els temes de llur àmbit, a fi que puguin ajudar en una centralització
més gran de les trucades d’emergència en el 112.
Els Ajuntaments tenen competències pròpies en l’àmbit de les seves respectives
policies locals, les quals estan regulades per legislació d’àmbit estatal així com també d’àmbit català.
El Departament d’Interior posarà a disposició dels municipis amb policia local
la possibilitat de disposar d’un programa de gestió que permetrà la connexió telemàtica amb el 112.
f) Dur a terme almenys una auditoria externa anual de funcionament del servei
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 i facilitar als grups parlamentaris, per
mitjà de la Comissió d’Interior, tots els informes i les dades que en resultin.
El CAT112 ja realitza i continuarà realitzant auditories externes de manteniment
o recertificació de la ISO 22301 de continuïtat del servei (pla de continuïtat que contempla tots els processos, infraestructures, comunicacions de veu i dades, persones,
equipaments i aplicacions rellevants per garantir la continuïtat del Servei 112), i de
manteniment o recertificació de la ISO 9001 de Qualitat, els resultats de les quals
es traslladaran als diferents grups parlamentaris a través de la Comissió d’Interior.
Barcelona, 1 de juny de 2017
Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)
Annex 2

g) Elaborar, abans que fineixi el 2017, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona,
un estudi de viabilitat per a una nova ubicació de la Sala Conjunta de Comandament
a la ciutat de Barcelona.
Actualment, la Direcció General de la Policia està en converses amb l’Ajuntament de Barcelona per estudiar la viabilitat d’un canvi d’emplaçament de la Sala
Conjunta de Comandament a la ciutat de Barcelona. Un cop s’avanci en aquest aspecte, s’estarà en disposició de fer un projecte de viabilitat i per tant, definir, estructurar i calendaritzar les actuacions.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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390-00121/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 61759 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament

Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment
de la Moció 121/XI, sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del
personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, (tram. 390-00121/11),
us informo, amb el document annex, de les actuacions que s’han portat a terme respecte del punt 1 a).
Barcelona, 7 de juny de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Annex

Atesa la complexitat i magnitud de les dades que cal lliurar als representants sindicals a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de
Catalunya d’acord amb el què preveu la Moció 121/XI, aprovada en data 18 de maig
de 2017 i publicada al BOPC en data 22 de maig de 2017, i que ha de ser la base per
a la negociació de l’establiment d’un calendari d’Oferta d’Ocupació Pública que permeti reduir la temporalitat, dins l’àmbit competencial de la Mesa, és molt ajustat en
el temps convocar la reunió de l’esmentada mesa, abans del 22 de juny.
Per aquest motiu, la secretària d’Administració i Funció Pública ha adreçat, als
representants sindicals, un escrit pel qual convoca la Mesa General de Negociació
dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, per al proper dia 22 de juny,
amb l’objectiu de tractar específicament aquest punt.

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant
el Ple perquè informi sobre les revelacions amb relació al cas del 3%
i la situació judicial que afecta un diputat del grup parlamentari que
dona suport al Govern
361-00010/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 61584).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017.

4.52.05. Sol·licituds de compareixença
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència de Joan Marc de Miquel, en
representació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent
alimentari
353-00450/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament
de l’excedent alimentari», el 12.06.2017.

Compareixença en ponència de Cristina Romero, impulsora a
Change.org de la iniciativa d’evitar llençar aliments als menjadors
escolars i membre de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola
Teresa de Pallejà, de Fortià, amb relació a la Proposició de llei de
l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00460/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament
de l’excedent alimentari», el 12.06.2017.

Compareixença en ponència de Chema Gil, en representació del
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari,
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent
alimentari
353-00463/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament
de l’excedent alimentari», el 12.06.2017.
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Compareixença en ponència de Marc Simón, en representació
de l’Obra Social «la Caixa», amb relació a la Proposició de llei de
l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00464/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament
de l’excedent alimentari», el 12.06.2017.

Compareixença en ponència d’Óscar Sánchez Muñoz, professor
titular de dret constitucional de la Universitat de Valladolid, amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00546/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00547/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .
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Compareixença en ponència de Jesús María Barrientos Pacho,
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995,
del 23 de novembre, del Codi penal
353-00548/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, professor titular de
ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995,
del 23 de novembre, del Codi penal
353-00549/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi penal», el 12.06.2017.

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert,
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Madrid,
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
353-00550/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .
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Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor titular
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995,
del 23 de novembre, del Codi penal
353-00551/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciència
política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00552/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, professor i
expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del
Codi penal
353-00553/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones

144

BOPC 439
15 de juny de 2017

Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor i
expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del
Codi penal
353-00554/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi penal», el 12.06.2017.

Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, professor i expert
en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits
polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi
penal
353-00555/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, professor i expert en
ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995,
del 23 de novembre, del Codi penal
353-00556/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi penal», el 12.06.2017.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones

145

BOPC 439
15 de juny de 2017

Compareixença en ponència de Clara Riba, professora i experta
en ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995,
del 23 de novembre, del Codi penal
353-00557/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Joan Font Fàbregas, professor i
expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del
Codi penal
353-00558/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí,
representant d’Escons en Blanc, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00559/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .
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Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, representant de
l’associació Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposta per
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre,
del Codi penal
353-00560/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, tinguda el 12.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació pel
Dret a Morir Dignament amb relació a la Proposta per a presentar a
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma
de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00569/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió de Justícia, tinguda el 12.06.2017,
DSPC-C 453.

Compareixença en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal
del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda
al suïcidi
353-00571/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió de Justícia, tinguda el 12.06.2017,
DSPC-C 453.
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Compareixença en comissió de Josep M. Busquets i Font, secretari
del Comitè de Bioètica de Catalunya i president de la junta directiva
de la Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995,
del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia
i l’ajuda al suïcidi
353-00573/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió de Justícia, tinguda el 12.06.2017,
DSPC-C 453.

Compareixença en comissió de Josep Terés Quiles, president de la
Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995,
del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia
i l’ajuda al suïcidi
353-00578/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió de Justícia, tinguda el 12.06.2017,
DSPC-C 453.

Compareixença d’Higini Cierco Noguer, expresident de la Banca
Privada d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació
Catalunya
357-00532/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Ramon Cierco Noguer, expresident de la Banca
Privada d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació
Catalunya
357-00533/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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Compareixença de Joan Pau Miquel Prats, ex-conseller delegat de
la Banca Privada d’Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre
l’Operació Catalunya
357-00534/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Rosa Castellón Sánchez, exsecretària del Consell
d’Administració de la Banca Privada d’Andorra, davant la Comissió
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00535/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Jaume Bartomeu Cassany, exadvocat d’Higini
Cierco i Ramon Cierco, davant la Comissió d’Investigació sobre
l’Operació Catalunya
357-00536/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, regidor, cap
del Grup Municipal Demòcrata i exalcalde de Barcelona, davant la
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00537/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Francisco Marco Fernández, director de l’agència
Método 3, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació
Catalunya
357-00538/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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4.90.15.

Contractació

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de
Catalunya
414-00002/11
NOMENAMENT DE MEMBRES
Acord: Mesa del Parlament, 13.06.2017

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableix l’article 3.5 de l’Acord, del 23 de febrer de 2016, relatiu al
Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, ha acordat de nomenar Imma Folchi Bonafonte, lletrada del Parlament, substituta de Xavier Muro
i Bas, vocal i membre titular del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament
de Catalunya.
Palau del Parlament, 13 de juny 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10.

Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1690/2017, interposat pel Grup
Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats, contra la
disposició addicional 40 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
381-00009/11
AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional

Xavier Muro i Bas, Antoni Bayona i Rocamora y Fernando Domínguez García,
letrados del Parlamento de Cataluña, en representación y defensa de la Cámara, y en
cumplimiento del Acuerdo de Mesa de fecha 30 de mayo de 2017, según se acredita
mediante la certificación que acompaña al presente escrito en documento adjunto,
comparecen ante el Tribunal Constitucional y como mejor en derecho proceda
Dicen

1. Que, en fecha 26 de mayo de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido notificado de la providencia dictada por el Tribunal Constitucional por la que se admite a
trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 1690-2017, promovido por más
de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los
Diputados contra la disposición adicional 40ª de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del
Parlamento de Cataluña de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2017.
2. Que, mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 30 de mayo de 2017, el Parlamento de Cataluña ha decidido personarse en el procedimiento relativo al recurso de
inconstitucionalidad número 1690-2017.
3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a que se ha hecho referencia, pasan a formular las siguientes
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Alegaciones
Primera. La disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos de
la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2017 no es una norma
habilitadora de gasto ni contiene un mandato imperativo al Gobierno

1.1. Los presupuestos de la Generalitat para el año 2017 tienen, por su propia naturaleza y regulación estatutaria, carácter anual e incluyen todos los gastos y todos
los ingresos de la Generalitat, así como los de los organismos, instituciones y empresas que dependen de la misma (art. 212 EAC).
En primer lugar, es necesario recordar que la Generalitat, para la realización de
su autonomía política, elabora sus presupuestos en el marco de las previsiones del
capítulo II del título VI del Estatuto, y lo hace de acuerdo con los principios constitucionales de unidad y universalidad propios de la función constitucional de las
leyes de presupuestos, que son el instrumento básico de la dirección y la orientación
de la política económica del Gobierno (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 4).
Como es sabido, los presupuestos de la Generalitat se definen principalmente por
ser la ley que ordena el gasto anual de las instituciones, la Administración pública y
los entes que dependen de la misma y que la componen, en base a las correspondientes autorizaciones de gastos y las normas de naturaleza financiera, según la previsión de ingresos que incorpora (art. 212 EAC) y con los límites que prescribe la
política vinculante de estabilidad presupuestaria estatal y europea (art. 214 EAC).
Por tanto, la ley de presupuestos tiene un contenido eminentemente económico
y financiero y una vigencia temporal limitada, con la finalidad de realizar y hacer
efectivas las competencias materiales y las responsabilidades económico-financieras que corresponden a la Generalitat, en su calidad de poder público dotado de autonomía política y financiera.
En consecuencia, la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2017 contiene las previsiones de ingresos y la aprobación de los gastos que deben
ejecutarse durante el ejercicio presupuestario 2017. Dicho presupuesto, como es habitual, consta de un texto articulado y unos estados de ingresos y de gastos.
Formalmente, el texto articulado se divide en siete títulos, noventa y ocho disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.
El título I está dedicado a la delimitación del ámbito y la aprobación de los presupuestos, a las vinculaciones de crédito, al régimen de las modificaciones presupuestarias y a la asignación a los diferentes órganos de las competencias de gestión
en esta materia.
El título II, relativo a las normas sobre gestión presupuestaria y gasto público,
contiene, como elemento destacado, la articulación de los mecanismos necesarios
para evitar la adopción de acuerdos y de resoluciones que puedan incumplir las normas generales de limitación del gasto.
El título III, sobre gastos de personal, establece el ámbito de aplicación de las
normas en esta materia.
El título IV, relativo a operaciones financieras y líneas de actuación del crédito
público, establece las autorizaciones sobre endeudamiento y avales para diversos
tipos de entidades y organismos, tanto a corto como a largo plazo, así como sobre
el marco para gestionar los riesgos de tipos de interés y de cambio. También fija las
diferentes actuaciones de los instrumentos del crédito público de la Generalidad.
Las normas tributarias, establecidas por el título V, hacen referencia al canon del
agua y a la actualización de las tasas con tipo de cuantía fija.
El título VI, dedicado a la participación de los entes locales en los ingresos del
Estado y de la Generalidad, regula la distribución del Fondo de cooperación local de
Cataluña, de acuerdo con criterios basados en las especificidades de la organización
territorial y en las modificaciones sobre el régimen de las competencias locales, que
resultan de la legislación de régimen local y de las leyes sectoriales.
4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

151

BOPC 439
15 de juny de 2017

El último título, el VII, contiene las normas específicas de gestión presupuestaria
del Parlamento y de otras instituciones y organismos estatutarios.
Finalmente, la Ley se completa con noventa y ocho disposiciones adicionales y
tres disposiciones finales. Las disposiciones adicionales contienen medidas en varios ámbitos sectoriales, a pesar de que la mayoría están sujetas a la disponibilidad
presupuestaria. Más adelante se realizará una caracterización de la cláusula «dentro
de las disponibilidades presupuestarias para 2017» que contiene la mayoría de las
disposiciones adicionales.
El elevado volumen de disposiciones adicionales ha llevado a organizarlas en
secciones. La sección VII lleva por rúbrica «Medidas, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, en otras materias», y contiene una única disposición
adicional, la número 40, con el tenor literal siguiente:
Disposición adicional 40. Medidas en materia de organización y gestión del proceso referendario
1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe
habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político
de Cataluña.
2. El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la
dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de
Cataluña, acordado en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlamento de
Cataluña, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, de 2 de marzo,
del Consejo de Garantías Estatutarias.
1.2. El artículo 27.1 del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña señala que: «El presupuesto de la Generalidad de Cataluña constituye la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, podrán
reconocer la Generalidad y las entidades autónomas, y de los derechos que podrán
liquidarse durante el ejercicio correspondiente», de forma similar a como el artículo
32 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, define a los Presupuestos Generales del Estado como «la expresión cifrada, conjunta y sistemática
de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los
órganos y entidades que forman parte del sector público estatal».
Por su parte, el artículo 29.2.a) del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña indica que el presupuesto contendrá: «Los estados de gastos de la Generalidad
y sus entidades autónomas de carácter administrativo, con la debida especificación
de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones».
Los créditos presupuestarios son cada una de las asignaciones individualizadas
de gasto que se ponen a disposición de los centros gestores para la cobertura de las
necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que en
cada caso proceda.
A los efectos de legalidad presupuestaria, la disposición adicional 40 de los presupuestos de la Generalitat para el año 2017 no es un crédito del estado de gastos del
presupuesto ni una asignación individualizada de gasto.
Tampoco es una norma presupuestaria vinculante ni contiene un mandato imperativo para el Gobierno catalán debido a la inclusión de la cláusula «dentro de las
disponibilidades presupuestarias para 2017», cláusula que condiciona su activación.
Hay que explicar brevemente la razón del uso de dicha cláusula en la mayoría de
disposiciones adicionales del presupuesto de la Generalidad del año 2017 y de los
años precedentes.
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Normalmente la cláusula «dentro de las disponibilidades presupuestarias» proviene de las enmiendas al articulado de los presupuestos de los grupos parlamentarios para evitar la aplicación del artículo 128.4 del Reglamento del Parlamento de
Cataluña, que incluye una regla típica de la tramitación de los presupuestos en los
sistemas parlamentarios de nuestro entorno:
«Las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos que comportan aumento de
crédito en algún concepto son solo admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen a su vez una baja de una cuantía igual, como mínimo,
en algún otro concepto del estado de gastos del mismo departamento del Gobierno
y de los organismos, entidades y empresas dependientes».
Cuando se constata que los grupos parlamentarios presentan enmiendas al articulado que incluyen determinaciones que afectan directamente el estado de gastos,
cosa que implica utilizar una enmienda al articulado para provocar un aumento de
una partida presupuestaria del estado de gastos sin estar condicionado a una baja por
un importe como mínimo igual, la mesa de la comisión parlamentaria competente
en materia presupuestaria las inadmite o declara que solo es admisible en la medida
en que se declare que están limitadas por las dotaciones presupuestarias existentes
o si se indica la baja o bajas correspondientes.
Los grupos parlamentarios prefieren declarar que sus enmiendas están, de forma genérica, condicionadas a las previsiones presupuestarias con la inclusión de la
cláusula «dentro de las disponibilidades presupuestarias». De forma que cuando un
grupo parlamentario propone a través de una enmienda añadir una disposición adicional al presupuesto en el sentido de, por ejemplo, garantizar una partida suficiente
de becas para asegurar la equidad real en el acceso al servicio de educación de cero
a tres años (disposición adicional 49.2), llevar a cabo la construcción de una biblioteca central en Vic (disposición adicional 57.1), o garantizar los recursos necesarios
para la construcción del nuevo CAP en el barrio de Can Llong en la ciudad de Sabadell (disposición adicional 62.7) siempre añade, para que pueda ser efectivamente
admitida, la cláusula «dentro de las disponibilidades presupuestarias». Pero en todos
los casos mencionados, no existe una partida en el estado de gastos para poder dar
cumplimiento a dichas previsiones.
Hay que reconocer que otras redacciones son más precisas, como la de la disposición adicional 85.3: «El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe dotar la partida necesaria para la finalización de la línea 10 del
metro, con todas las estaciones, en Barcelona», donde ya se señala que lo que debe
hacer el Gobierno es utilizar las facultades que la Ley de finanzas públicas de Cataluña le otorga para llevar a cabo transferencias de crédito, generaciones de crédito
o redistribuir los créditos entre las diferentes partidas de un mismo concepto presupuestario, por citar algunas de las modificaciones presupuestarias que pueden hacerse por parte del Gobierno catalán en virtud del artículo 41 y siguientes del Decreto
Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. Más adelante se mencionará como el
Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el proyecto de ley de presupuestos que dio origen al presente presupuesto pone el énfasis en que cuando existe
un escenario normativo distinto el Gobierno tiene a su alcance mecanismos que le
facilitan una determinada dotación económica.
En la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2017
hay 592 preceptos en con un tenor literal similar, es decir, que incluyen la cláusula
«dentro de las disponibilidades presupuestarias».
Se puede pensar que dichas enmiendas, si son efectivamente aprobadas –como
ha sido el caso de las que se acaban de señalar–, son meramente declarativas. Es
verdad que en cierto sentido guardan una textura similar a las proposiciones no de
ley o a las resoluciones: el Parlamento insta al Gobierno a realizar una determinada
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actuación, pero no le dota de recursos efectivos para realizarla. Y se derivaría, con
ello, una vinculación más política que jurídica.
Hay que recordar también que los créditos presupuestarios no son una obligación
de gasto que impone el Parlamento al Gobierno. El Gobierno catalán puede voluntariamente dejar de ejecutar determinadas partidas o concentrar su ejecución en un
determinado sentido, pero si el Parlamento quiere limitar la ejecución de una partida lo tiene que hacer a través del estado de gastos, no del texto articulado. Cuando
el Parlamento quiere que determinando dinero se dedique a una finalidad concreta
lo tiene que consignar en la partida presupuestaria correspondiente o crear una nueva, aunque siempre será el Gobierno el que efectivamente decida si ejecutar o no
dicha partida.
Seguramente sería técnicamente más correcto no aceptar las enmiendas con la
cláusula «dentro de las disponibilidades presupuestarias», pero ello añadiría un nuevo obstáculo a los grupos parlamentarios en un ámbito como el presupuestario
donde ya existe una evidente restricción del derecho de enmienda. Son ya reiteradas
las decisiones del Tribunal Constitucional que han fijado límites materiales a la Ley
de Presupuestos (SSTC 63/1986, 65/1987, 134/1987 y, destacadamente, 76/1992 y
83/1993) a partir precisamente de las restricciones a que la Constitución y los reglamentos parlamentarios han sometido el derecho de enmienda en el procedimiento
legislativo presupuestario.
1.3. De la caracterización del presupuesto que se ha acaba de realizar también
resulta lo bastante claro que estas leyes, en la medida en que cuentan con un objeto
específico y acotado, en los términos nucleares que acabamos de exponer, no constituyen una tipología idónea para regular otros aspectos materiales o sectoriales del
ordenamiento ―salvo los que manifiesten una conexión eventual con el instrumento
presupuestario– ni tampoco son norma atributiva de competencias.
La jurisprudencia constitucional que surgió a partir de la STC 76/1992, que limita el contenido de la Ley de Presupuestos a las materias propias de la misma,
obliga a ejercer un control adicional sobre las enmiendas presentadas, de modo que
las mismas no introduzcan materias ajenas a la Ley de Presupuestos, en la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado a ese problema.
«[...] para que la regulación, por una Ley de Presupuestos, de una materia distinta a su núcleo mínimo, necesario e indisponible (previsión de ingresos y habilitación
de gastos) sea constitucionalmente legítima es necesario que esa materia tenga relación directa con los gastos e ingresos que integran el Presupuesto o con los criterios
de política económica de la que ese Presupuesto es el instrumento y que, además,
su inclusión en dicha ley esté justificada, en el sentido de que sea un complemento
necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno» (STC 76/1992, FJ 4)
De forma que, para la inclusión en la Ley de Presupuestos de una materia diferente de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos, hace falta que esta materia tenga una relación directa con éstos o con los criterios de política económica y,
además, que la inclusión en la Ley se encuentre justificada en el sentido de que sea
un complemento necesario para comprender mejor el Presupuesto y para mejorar
su ejecución.
La disposición adicional 40 hace referencia a cuestiones de gasto y las condiciona a las disponibilidades presupuestarias, y como se argumentará posteriormente,
a los cambios normativos necesarios para llevarse a cabo. Por ello encaja dentro de
aquellos aspectos conexos o complementarios que se pueden incluir en la ley de presupuestos, aunque no sea un aspecto nuclear del presupuesto entendido como la expresión cifrada y cuantificada de unas obligaciones que podrán reconocerse y unos
derechos que pueden liquidarse.
1.4. Hay que señalar también que, desde el punto de vista de la legalidad presupuestaria, el legislador catalán ha sido consciente de la doctrina recordada por el
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Consejo de Garantías Estatutarias en su Dictamen núm. 2/2017, de 2 de marzo, emitido en relación con el Proyecto de ley de presupuestos para 2017. En el fundamento
segundo de este dictamen se exponen los argumentos a favor de la necesaria existencia de correspondencia entre una habilitación presupuestaria y las competencias de
la Generalidad, correspondencia que, como concluye dicho organismo consultivo,
no se daría en la redacción inicial de la disposición adicional 31 del proyecto de ley,
pues la Generalidad no tiene competencias para convocar consultas referendarias en
el momento de aprobar el presupuesto para el ejercicio 2017. Sin embargo, el Consejo de Garantías reconoce al final de este mismo fundamento segundo que:
«[...] en el caso de que se produjera un escenario normativo distinto, ya fuese
como consecuencia de una reforma de la legislación orgánica en la materia o de
una autorización estatal para la realización de alguna clase de consulta referendaria en Cataluña, las leyes presupuestarias disponen de los mecanismos idóneos que
facilitarían al Gobierno la dotación económica suficiente para hacer frente a las
necesidades o los requerimientos que pudiera derivarse al respecto (así, a modo de
ilustración, arts. 35, 39, 40, 42 y 43 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña)». BOPC núm. 348, de 3 de marzo de 2017.
La referencia explícita que la disposición adicional 40 hace a las «condiciones
establecidas» en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias no puede ser entendida sino en el sentido acabado de exponer. Es decir, que no se trata propiamente
de una habilitación presupuestaria en sentido técnico estricto, sino de una previsión
adoptada por el legislador en el contexto que señala el órgano consultivo de la Generalidad, al que directamente se remite la disposición adicional impugnada. Como
se ha mencionado anteriormente, la función principal de la ley de presupuestos es la
de establecer previsiones de gasto con la finalidad de realizar y hacer efectivas las
competencias materiales y las responsabilidades económico-financieras que corresponden a un determinado poder público. Sin embargo, ello no puede entenderse en
sentido de exclusión absoluta de otro tipo de previsiones complementarias o adicionales en las leyes de presupuestos. Como norma legal de la que en definitiva se trata,
el legislador también puede incluir en las leyes de presupuestos previsiones de gasto
condicionadas a la misma existencia de recursos económicos que lo permitan o a
otras circunstancias, tal y como lo demuestra, sin ir más lejos, muchas otras disposiciones adicionales de la misma ley no impugnadas, cuya efectividad se contempla
«dentro de las disponibilidades presupuestarias para el 2017». Es estos casos, la ley
no establece una habilitación o previsión de gasto definitivas sino únicamente un
mandato al Gobierno para habilitar o prever una dotación económica durante el año
2017 si la suficiencia de recursos lo permite.
Y en el caso concreto de la disposición adicional 40, es evidente que a esta circunstancia se añaden otras condiciones que derivan de la remisión al apartado I.1.2
de la Resolución 306/XI que se comentarán en la siguiente alegación. En consecuencia, la naturaleza y la estructura misma de la disposición adicional impugnada
evita los problemas de constitucionalidad alegados. Tanto por su carácter impropio
o relativo, pero también legalmente posible, de norma presupuestaria, como también
por el hecho de que su efectividad pueda ser resuelta mediante las fórmulas o mecanismos que permiten las leyes presupuestarias para facilitar al Gobierno la dotación
económica suficiente para hacer frente a una nueva necesidad sobrevenida. Ello confirma, por tanto, que nos encontramos ante un mandato normativo no estrictamente
presupuestario cuya simple inclusión en la ley de presupuestos no puede convertirla,
por este solo motivo, en inconstitucional.
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Segunda. La necesidad de aplicar el principio del legislador coherente a
la disposición adicional impugnada que la sitúa en el escenario previsto
en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI de 6 de octubre de 2016,
que se ajusta plenamente a la Constitución

2.1. No se puede realizar una lectura de la disposición adicional 40 de la Ley de
presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2017 que pretenda separar sus dos
apartados, como si no pudiera existir una relación entre ellos.
Ciertamente, esta parte reconoce que las circunstancias que concurrieron en la
definitiva configuración del contenido de la disposición adicional no facilitaron su
corrección técnica, especialmente por la incorporación de dos enunciados aparentemente contradictorios. Sin embargo, a pesar de ello, también es cierto que, una vez
aprobada una ley, cualquier operador jurídico que deba interpretarla y aplicarla debe
intentar hacerlo a partir del principio del «legislador coherente», es decir, mediante
un criterio que permita superar o resolver esa aparente contradicción. Al respecto, también hay que señalar que los problemas técnicos que presenta la disposición
impugnada, no pueden ser tenidos en cuenta, en cuanto tales, para hacer un juicio
de constitucionalidad de la norma, tal y como ha reconocido este Tribunal (SSTC
341/1993, de 18 de noviembre (FJ 2) y 273/2000, de 15 de noviembre (FJ 20), entre
otras).
La aplicación del principio del legislador coherente pasa necesariamente en este
caso por una interpretación «integradora» de los dos apartados de la disposición
adicional 40, en el sentido de que el enunciado más general que presenta su apartado
primero debe entenderse concretado o especificado, por lo que establece su apartado
segundo. Sólo de esta forma se puede superar la aparente contradicción que presenta
la norma y es lícito y correcto hacerlo así si de lo que se trata es de encontrar un criterio interpretativo que permita dar coherencia a una disposición normativa frente a
otras posibles opciones que podrían comprometer la certeza y claridad de la misma
y, en definitiva, el principio de seguridad jurídica.
Los problemas de técnica legislativa de la disposición impugnada no son por desgracia una novedad en nuestro quehacer legislativo (estatal y autonómico) y el derecho dispone al efecto de instrumentos para resolver este tipo de déficits, así como
las eventuales contradicciones internas que pudiera presentar un texto legal. Obviamente hay que reconocer que estos instrumentos pueden tener sus límites, pero está
claro que no se sobrepasan cuando al aplicar las técnicas hermenéuticas ordinarias
es posible hallar una solución integradora que dé coherencia interna a una norma
como la que aquí se señala.
En cualquier caso, es importante asumir que, una vez aprobado un texto normativo, este texto cobra vida propia e independiente para el operador jurídico, quedando
relegadas a un segundo plano las vicisitudes y observaciones de técnica legislativa
que se pudieran haber planteado durante el procedimiento legislativo. Lo cierto es
que la aprobación final del texto sitúa a éste en un plano objetivo de análisis que
relativiza esos antecedentes y obliga a aplicar al texto definitivamente aprobado los
criterios ordinarios de interpretación, incluidos los tendentes a superar posibles lecturas de aparente «contradictio in terminis».
2.2. La aplicación de este criterio sitúa el marco aplicativo de la disposición adicional 40 de la Ley de presupuestos para 2017 en el escenario que describe su apartado 2, que, a su vez, establece una relación directa con el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlamento de Catalunya y con las condiciones establecidas en el
Dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias.
Respecto del apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI, hay que señalar que, a diferencia del apartado I.1.1 de la misma resolución, no fue cuestionado en el incidente
de ejecución resuelto por el ATC 24/2017, de 14 de febrero. La razón de por qué no
se incluyó este apartado en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de
diciembre, dictada sobre la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, del Parlamento de
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Cataluña, obedeció sin duda al hecho de que el referéndum al que esta apartado se
refiere excluye expresamente su convocatoria y realización por la Generalidad y lo
sitúa objetivamente en el marco de un eventual acuerdo político con el Estado que
permita su realización
El apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI insta al Parlamento a impulsar las
iniciativas políticas y parlamentarias necesarias ante el Estado español para hacer
posible la convocatoria de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Se
trata, por tanto, de un referéndum en cualquier caso «acordado» con el Estado, a diferencia del escenario de enfoque unilateral que se desprende del apartado I.1.1 de la
misma resolución parlamentaria. Esta diferencia significó, como antes se ha dicho,
que solo este último apartado se incluyera en el incidente de ejecución relativo a la
STC 259/2015, de 2 de diciembre, y fuera declarado nulo por el ATC 24/2017, de 14
de febrero. Suerte que no ha corrido el apartado I.1.2, por lo que no puede ponerse
en duda la constitucionalidad de la disposición adicional impugnada, si se interpreta
como antes se ha argumentado, es decir, como que el referéndum al que se refiere es
el del apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI, que, por otra parte, es el único que la
disposición adicional 40 cita directamente.
2.3. La única objeción que podría plantearse a la disposición impugnada sería,
así, la de que su mismo supuesto aplicativo es inconstitucional, esto es, la de ser un
instrumento legal que contribuye a un fin contrario a la Constitución, entendiendo
como tal la celebración de un referéndum «sobre la opinión de la ciudadanía de Cataluña con relación al futuro político de Cataluña como nación».
El abogado del Estado justificó en la interposición del recurso de inconstitucionalidad 1638-2017, promovido por el Presidente del Gobierno contra la disposición
adicional 40, apartados uno y dos, de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlamento
de Cataluña de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2017 y
determinadas partidas presupuestarias, la no inclusión del apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI, del Parlamento de Cataluña en el incidente de ejecución interpuesto
contra la misma, en el entendimiento de que su supuesto aplicativo podría quedar
condicionado al de una posible reforma constitucional, razón por la cual el incidente de ejecución de la STC 259/2015 sólo se centró en el apartado I.1.1. El abogado
del Estado argumentó, sin embargo, que al incluirse este referéndum en la Ley de
presupuestos para 2017, el único argumento que salvaba la constitucionalidad del
apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI se veía comprometido, pues demostraría la
voluntad política de realizar la consulta popular durante este mismo ejercicio presupuestario, lo que permitiría descartar el contexto de la reforma constitucional.
Y fuera de este contexto, se argumenta que ya no cabe sostener la constitucionalidad
de un referéndum consultivo previo, ni siquiera autorizado por el Estado, pues ello
se opondría a la negativa expuesta al respecto por la jurisprudencia constitucional.
Sin embargo, esta objeción no puede aceptarse sin más por las razones que a continuación se exponen.
En primer lugar, por la especial naturaleza de la disposición adicional, que no
establece, como se ha dicho, una previsión o autorización de gasto «incondicionada» dentro del año 2017. Su sujeción a las condiciones que derivan del apartado I.1.2
de la Resolución 306/XI permite deducir que su escenario aplicativo depende de la
existencia de un cambio normativo o de una autorización que requiere del concurso del Estado. Es el escenario que indica, en definitiva, el dictamen del Consejo de
Garantías Estatutarias en el último párrafo de su fundamento jurídico segundo antes transcrito. La aplicación de la disposición impugnada depende de esta condición
y de acuerdo con ella debe ser interpretado, pues, su contexto temporal vinculado
con la Ley de presupuesto de 2017. La ley contempla así un supuesto de cobertura
económica en previsión de que durante el ejercicio de 2017 puedan producirse las
condiciones necesarias que hagan posible un referéndum «acordado» con el Estado.
Pero en modo alguno establece una obligación de ejecución durante este ejercicio
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presupuestario, si no concurren las circunstancias que la propia norma establece. De
acuerdo con ello, no puede argumentarse que la disposición adicional 40 pretenda
excluir el único supuesto que daría cobertura constitucional a la realización de un
referéndum.
La segunda razón que esta parte quiere oponer al recurso afecta a la jurisprudencia constitucional establecida hasta ahora en materia de referéndums cuando el
objeto de los mismos sea recabar la opinión de la ciudadanía acerca de una cuestión
que, como tal, afecte al orden constitucional. Según esta doctrina, recogida esencialmente en las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre y 31 y 32/2015, ambas de 25 de
febrero, no es posible convocar un referéndum que tenga ese contenido por parte de
ningún poder público, incluidos los órganos del Estado, si no es el referéndum expresamente establecido para la reforma constitucional. No cabría, pues, en tal caso,
celebrar un referéndum consultivo como el contemplado en el apartado I.1.2 de la
Resolución 306/XI.
La razón última de esta jurisprudencia es evitar que mediante un referéndum
consultivo se pueda recabar la opinión ciudadana sobre una cuestión incompatible
con la Constitución, pues ésta establece un procedimiento específico para su propia
reforma que incluye una consulta. Por otra parte, la posibilidad de un referéndum
consultivo previo podría producir, a pesar de tener carácter consultivo, un impacto
no deseable sobre el ejercicio del poder constituyente por el riesgo evidente de quedar éste debilitado por una actuación de los poderes constituidos mediante el cual se
podría poner en cuestión el contenido mismo de la Constitución vigente.
Esta parte considera que esta doctrina jurisprudencial está fundamentada pero
no hasta el punto de convertirla en una regla absoluta. Su lógica interna la lleva a ser
regla general, pero sin olvidar que otras lógicas distintas pueden justificar también
el establecimiento de excepciones a esa regla si existen motivos para considerarlas
razonables o incluso necesarias. Un supuesto excepcional debería ser precisamente
una consulta como la que contempla la disposición impugnada, pues sería absurdo
iniciar una reforma constitucional para dar cobertura constitucional a un proceso
de independencia territorial sin haber podido constatar previamente si existe una
mayoría social suficiente en Cataluña que lo justifique. Sobre esta cuestión, consideramos necesario recordar la posición expresada en los últimos años por importantes constitucionalistas (Francisco Rubio Llorente, Francesc de Carreras, Xavier
Arbós, Víctor Farreres, entre otros) en el sentido de que si existiera una acuerdo con
el Estado para la celebración de una hipotética consulta y el compromiso explícito
de la Generalidad de vehicular un hipotético resultado mayoritario a favor de la independencia por vía de iniciativa de reforma constitucional, no deberían oponerse
a ello obstáculos formales que pueden ser resueltos por vía de una interpretación
abierta y flexible de la Constitución, especialmente al amparo de su artículo 92 o
de una modificación de la Ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de
referéndum.
Hay que tener en cuenta al respecto que la doctrina establecida en la SSTC
103/2008 y 31 y 32/2015 fue el resultado del enjuiciamiento de decisiones autonómicas que pretendieron regular y convocar consultas populares sin necesidad de
que el Estado las autorizara de acuerdo con el artículo 149.1.32 CE. Este dato debe
tenerse en cuenta, pues significa que hasta ahora no se ha planteado ni resuelto directamente en sede constitucional un supuesto de consulta amparado por un acuerdo
con el Estado o por una norma estatal.
Otro argumento a considerar en la línea que aquí se expone es el ejemplo de «excepción» que nos ofrece el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Canadá de 20
de agosto de 1998, expresamente mencionado en la STC 42/2014, de 25 de marzo.
El Tribunal Constitucional alude a este procedimiento para destacar que la Constitución (en ese caso la de Canadá, pero haciendo una extrapolación al caso español)
prohíbe un referéndum «unilateral» de independencia convocado por una de las
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provincias integrantes de la Federación. Pero no prohíbe, en cambio, que pueda celebrarse un referéndum provincial para conocer la opinión de los ciudadanos sobre
una eventual voluntad secesionista. Es más, a partir de esa doctrina jurisprudencial
se aprobó la llamada Ley de claridad (Clarity Act; Loi de clarification, de 29 de junio de 2000) que regula precisamente las condiciones que deben tener este tipo de
referéndums para deducir de los mismos una obligación recíproca de negociación,
todo ello sin perjuicio del paso ulterior y final de la reforma constitucional.
La influencia en la STC 42/2014, de 25 de marzo, del ejemplo canadiense no tiene carácter anecdótico, pues el propio Tribunal Constitucional no la esconde y para
cualquier buen conocedor de la materia se evidencia la voluntad de incorporar algunos de sus elementos doctrinales, especialmente el juego equilibrado entre el principio democrático y el de legalidad constitucional, la apelación al diálogo institucional
para resolver los conflictos territoriales y el reconocimiento del carácter esencialmente político de los mismos, que impiden resolver todas sus implicaciones por la
vía jurídica. Como revela la misma sentencia, el concepto de diálogo y su traducción
fáctica admite diversas soluciones que pueden cobijarse dentro de la Constitución, y
así como el derecho tiene sus límites para dar respuesta completa a problemas esencialmente políticos, también debería tenerlos para impedir, con interpretaciones excesivamente rigurosas o formalistas, soluciones políticas orientadas a la resolución
de este tipo de problemas, siempre que se planteen de forma democrática, razonable
y respetando los principios básicos del sistema constitucional.
El apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI al que se remite expresamente la disposición adicional 40 de la Ley de presupuestos de 2017 se enmarca claramente en
esta vía de diálogo institucional y de negociación que inspira la STC 42/2014, de 25
de marzo. Y aunque es cierto que en la sentencia no se alude explícitamente a que
ese diálogo pueda culminar en una convocatoria de un referéndum consultivo a los
ciudadanos de Cataluña «acordado» entre el Estado y la Generalidad, también lo es
que no excluye tal posibilidad como un caso previo para iniciar un procedimiento de
reforma constitucional. A juicio de esta parte, la STC 42/2014 constituye, por tanto,
una base doctrinal valiosa, especialmente idónea para establecer la excepción a la
que antes se ha hecho referencia y relativizar de esta forma los efectos que se desprenden de una lectura literal y sin matices de la doctrina establecida en las SSTC
103/2008 y 31 y 32/2015.
Tercera. A modo de conclusión: Existencia de interpretaciones
acordes a la Constitución de la disposición adicional 40 de la Ley de
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017.

Frente a la argumentación de la representación de la parte actora se puede afirmar que existen interpretaciones acordes con la de la disposición adicional 40 de la
Ley 4/2017 que permiten entender que la apelación al «proceso referendario sobre
el futuro político de Cataluña» no prescribe la no utilización del proceso de reforma
constitucional, y que dicha disposición adicional prevé, aunque con una redacción
mejorable técnicamente, las vías del acuerdo con el Estado y la garantía de las condiciones establecidas por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.
Una interpretación conforme a la Constitución produciría como efecto, no solo
la conservación de la ley, sino también una interpretación estrictamente jurídica que
disipara posibles dudas sobre su ajuste constitucional.
En la medida que la interpretación sostenida por esta representación es razonable
y se conforma siguiendo un espíritu integrador y sistemático (criterio utilizado por
la jurisprudencia constitucional a menudo en su labor hermenéutica como se expresa
en la STC 101/2008, FJ 10), puede afirmarse la constitucionalidad de la disposición
adicional 40 del presupuesto de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio 2017.
Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
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Solicitan que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los
documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por personado al Parlamento de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1690-2017 y por formuladas las anteriores alegaciones y, en sus méritos, dicte sentencia en la que declare
la plena constitucionalidad de la disposición adicional 40 de la Ley 4/2017, de 28 de
marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017.

Barcelona para Madrid, a 13 de junio de 2017
Xavier Muro i Bas, secretario general; Antoni Bayona i Rocamora, letrado
mayor; Fernando Domínguez García, letrado
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