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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament de! Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quantes denúncies i actes aixecades per infracció administrativa de les
normatives de protecció dels animals, espais naturals i biodiversitat,
s'han rebut a la Generalitat en el període comprès entre els dies 1 de
març de 2015 i 30 de Juny de 2017? Desglossat per cos denunciant
(Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, SEPRONA de la Guàrdia Civil, Policies Locals, altres), per Serveis Territorials i per matèria.
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

De quantes denúncies i actes per infracció administrativa de les norma
tives de protecció dels animals, espais naturals i biodiversitat en el perí
ode comprès entre els dies 1 de març de 201 5 i 30 de juny de 2017 no
s'ha obert expedient sancionador, i quina ha estat la causa (manca d'in
fracció, manca de personal per a instruir-Ies, etc.)? Desglossat per Ser
veis Territorials, matèria i motiu de no obertura.
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament de! Parlament, presenten la pregunta següent, per tai que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

De les denúncies i actes aixecades per infracció administrativa de les
normatives de protecció dels animals, espais naturals i biodiversitat en
el període comprès entre els dies 1 de març de 2015 i 30 de juny de
2017, en quants casos s'ha obert expedient administratiu sancionador?
Desglossat per Serveis Territorials i matèria.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2017
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par
lamentan Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quants dels expedients sancionadors per Infracció administrativa de les
normatives de protecció dels animals, espais naturals i biodiversitat en
el període comprès entre els dies 1 de març de 2015 i 30 de juny de
2017, han acabat amb resolució de sanció ferma? Desglossat per Serveis
Territorials i matèria.

Palau del Parlament, 5 de juW^de 2017
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quants dels expedients sancionadors per infracció administrativa de les
normatives de protecció dels animals, espais naturals i biodiversitat en
el període comprès entre els dies 1 de març de 201 5 1 30 de juny de
2017, no han acabat amb sanció ferma? Desglossat per Serveis Territo
rials, matèria i motiu (caducitat, estimació d'al·lega
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i IVlolist, diputat del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quina valoració fa el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'agilitat
i l'eficàcia en la tramitació actual de les sancions que preveuen les lleis
d'espais naturals, de protecció dels animals i de la biodiversitat?

Palau del Parlament, 5 de julkxkde 2017
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig I Molist, diputat del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari;
-

Quines mesures ha adoptat el Departament de Territori i Sostenibilitat,
per tal de donar compliment al punt 2. d) de la Moció 35/XI, en el sentit
de comunicar als caps d'àrea bàsica del Cos d'Agents Rurals l'obertura i
la resolució deis expedients sancionadors per les denúncies administra
tives que presenten? Quina previsió temporal té per a donar compliment
a aquest mandat pariamentari?

Palau deIPàdament, 5 de jWiol de 201 7
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par
lamentari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 de!
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quines mesures ha adoptat el Departament de Territori i Sostenibilitat,
per tal de donar compliment al punt 2. e) de la Moció 35/XI, en el sentit
de crear un nou marc jurídic del dret sancionador ambiental, aprovant
un procediment administratiu sancionador àgil i amb reducció de trà
mits i d'iniport de les sancions per prompte pagament, inspirat en la
normativa sancionadora de trànsit, per a les infraccions lleus i greus de
la normativa ambiental que no requereixin una valoració tècnica de
danys produïts ni d'accions de restauració del medi? Quina previsió
temporal té per a donar compliment a aquest mandat pariamentari?
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