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Resolució 514/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’alletament matern 
250-00527/11 

Adopció 
Comissió de Salut, sessió 22, 02.03.2017, DSPC-C 342 

Publicació: BOPC 356 

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha debatut el text de la Proposta de 

resolució sobre l’alletament matern (tram. 250-00527/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí; pel Grup Parlamentari de Ciutadans; pel Grup Parlamentari Socialista; pel Grup Parlamentari de 

Catalunya Sí que es Pot; pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i pel Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un comitè de lactància que estigui format per 

membres dels departaments implicats, entitats i professionals del sector, com estableix la Declaració 

d’Innocenti sobre la protecció, la promoció i el suport de l’alletament matern de 1990, i s’encarregui de 

revisar i dissenyar totes les polítiques transversals sobre alletament matern, especialment i de manera 

prioritària:  

a) Millorar la informació general sobre la lactància materna i els seus beneficis. 

b) Revisar l’enquesta «La lactància materna a Catalunya», per a establir-ne la periodicitat adequada i la 

inclusió de dades sobre lactància prolongada (més enllà de l’any) i desagregació territorial. 

c) Promoure que tots els hospitals i centres de salut se sumin a la Iniciativa per la Humanització de 

l’Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN) promoguda per l’Organització Mundial de la Salut i 

l’UNICEF amb l’objectiu d’adoptar unes pràctiques que protegeixin, promoguin i recolzin la lactància 

materna exclusiva des del naixement. 

d) Revisar els continguts formatius i programar formació continuada per a tots els professionals que 

intervenen en el suport a l’alletament, inclosos els professionals que atenen les trucades del servei 061 

CatSalut Respon, per a donar atenció les vint-i- quatre hores a totes les mares que ho necessitin. 

e) Reforçar la formació sobre lactància per a les mares en les classes de preparació al naixement. 

f) Facilitar l’alletament matern a les escoles bressol. 

g) Promoure la donació de llet al Banc de Llet Materna. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat que presenti un projecte de 

llei de modificació del Reial decret legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 

la llei de l’Estatut dels treballadors, amb l’objectiu d’ampliar el període del permís per maternitat a vint-i-

quatre setmanes. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 

La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comissió, Alba Vergés i 

Bosch 
 


