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Preàmbul	
L’Estatut d’autonomia estableix que correspon a la Generalitat la potestat legislativa, en 

l’àmbit de les seves competències exclusives de manera íntegra, i en l’àmbit de les 

competències compartides en el marc de les bases que dicta l’Estat.  

La llei 13/2008, del 5 de desembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern regula en 

l’article 36 la iniciativa legislativa del Govern, que exerceix per mitjà de la presentació de 

projectes de llei al Parlament. 

La llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmica 

comprèn la modificació de normes de rang legal amb la finalitat d’acomplir diversos 

objectius. Aquests objectius són l’aprimament de la legislació, facilitar la competitivitat i 

productivitat en l’àmbit econòmic, la racionalització administrativa i, finalment, donar cabuda 

a aquelles iniciatives legislatives que preveuen limitades modificacions en el seu articulat i 

que, per tant, comportarien un cost sobreafegit en el volum de tramitació parlamentària. És 

per tant, també, una finalitat intrínseca de la llei facilitar la celeritat en la tramitació 

d’aquestes mesures que suposarà que el resultat serà  més ràpidament apreciat pels seus 

destinataris.  

En definitiva, aquests objectius responen a una única finalitat de simplificació global de les 

normes, de l’administració i de la regulació substantiva vers el ciutadà, amb la pretensió 

d’aconseguir un impacte en la societat que afavoreixi la reactivació econòmica. L’austeritat i 

eficiència de la despesa pública constitueixen també una forma de contribuir a aquesta 

finalitat. 

L’estructura de la llei respon a les finalitats de la mateixa, i la part dispositiva es divideix en 

quatre títols, que integren 631 articles, i la part final consta de 11 disposicions addicionals, 

16 disposicions transitòries, 2 disposicions derogatòries i 6 disposicions finals. 

En el títol preliminar hi consta l’objecte de la llei i les seves finalitats. La resta de l’articulat 

s’estructura en tres grans blocs, el primer dels quals, que es correspon amb el títol I, es 

refereix a la simplificació. 

En relació amb aquest títol I, cal posar de manifest que abasta tant una simplificació 

administrativa com una simplificació de caràcter normatiu. La primera comprèn totes les 

modificacions legals la finalitat última de les quals és simplificar els procediments. Aquesta 

mesura suposa un avenç real en la reducció efectiva de tràmits innecessaris. La simplificació 

normativa és una eina òptima per a la reactivació d’alguns sectors, facilitant l’activitat dels 
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empresaris, en eliminar règims d’autorització, establir el silenci positiu, suprimir registres no 

imprescindibles, així com suprimir també d’altres càrregues. 

El títol II fa referència a l’agilitat i la reestructuració administrativa. S’hi aborda una primera 

fase de la reestructuració de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic a partir de 

diverses mesures, totes elles sota el denominador comú de la  racionalització de les 

estructures i l’estalvi de costos. En alguns supòsits es procedeix a la supressió de 

determinats òrgans, en altres casos es procedeix a la redistribució de funcions entre 

diversos òrgans per assolir una actuació coordinada més àgil i eficient i, finalment, es 

redueix el nombre de membres de diversos òrgans de govern de diferents ens i organismes. 

Es fa palès que les mesures contingudes en aquest títol comporten no només un pla 

d’austeritat sinó també una simplificació i aprimament real de l’Administració i el seu sector 

públic. 

El títol III respon a la finalitat de la promoció econòmica. En aquest sentit, aquest bloc 

normatiu afecta un elevat nombre de normes, ja que aquest objectiu no abasta una sola 

matèria, sinó que té una àmplia projecció en la línia de la potenciació del teixit productiu 

català en diferents àmbits. 

En aquest sentit destaquen les mesures de liberalització en relació amb el comerç i les 

mesures tendents a la potenciació i millora dels establiments i serveis turístics, així com les 

destinades a una dinamització del model empresarial català. Algunes de les mesures que 

conté aquesta llei van específicament dirigides a la reactivació de sectors especialment 

castigats arran de la crisi econòmica. 

D’acord amb allò referit anteriorment, els destinataris d’aquesta reforma són els ciutadans 

que veuran com la tramitació davant l’Administració esdevé àgil, senzilla i eficient i valoraran 

que la reforma del teixit productiu català ha comportat mesures que faciliten la competitivitat 

en els mercats, que activa l’economia catalana. 

 

Títol Preliminar 

Article 1 

Objecte 

L’objecte d’aquesta llei és introduir en l’ordenament jurídic les reformes administratives  i 

estructurals necessàries amb la finalitat d’afavorir la reactivació de l’economia. 
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Article 2 

Principis 

L’actuació pública s’inspira en els principis de simplificació administrativa i normativa, de 

racionalització de les administracions públiques i de no imposició de càrregues que suposin 

un cost innecessari per als ciutadans i per l’activitat econòmica i puguin afectar la 

competitivitat de les empreses. 

  

Títol I:  Simplificació  

Capítol 1.  

Àmbit agroambiental  

 

Secció 1ª 

Modificació de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 

natural. 

 

Article 3 

 S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 6 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 

l’accés motoritzat al medi natural, amb el text següent: 

 

“6.3 Es permet la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats 

en xarxes o itineraris establerts pel Departament competent en matèria de 

medi natural. La delimitació d’aquests vials, que podran tenir amplada inferior 

a quatre metres i diversos tipus de ferms, s’efectuarà mitjançant Ordres del 

conseller competent en matèria de medi natural, en les quals es podran 

establir condicions especifiques de circulació i característiques dels vials, i 

haurà de ser incorporada a l’inventari comarcal corresponent.” 
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Article 4 

 Modificació de l’article 20 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 

al medi natural, que resta redactat de la manera següent: 

 

“Article 20. Delimitació d’espais i recorreguts. 

 

“1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l’interior dels espais naturals 

de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves 

naturals de fauna salvatge, excepte en el cas de trams d’enllaç no 

cronometrats, que podran passar per vials aptes per a la circulació 

motoritzada, previ informe de l’òrgan gestor de l’espai i d’acord amb les 

autoritzacions corresponents. 

“2. Sense perjudici de el que estableix l’apartat 1, els espais i recorreguts 

autoritzats per a cadascuna de les competicions esportives, estaran delimitats 

per les autoritzacions preceptives del Departament competent en matèria de 

medi natural, d’acord amb el que estableix l’article 24. Les limitacions i 

prohibicions establertes pels articles 6 i 7, podran no ser aplicables a les 

competicions esportives quan així s’estableixi en les autoritzacions 

corresponents.” 

 

Secció 2ª 

Modificació de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària 

 

Article 5 

 Es modifica la disposició addicional setena, que queda redactada de la manera següent: 

 

“El Registre d’Envasadors i Embotelladors de Vins i Begudes Alcohòliques 
resta sense efectes a Catalunya.” 
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Secció 3ª 

Modificació del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 

 

Article 6 

 Es modifica la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 8 , que passa a tenir la següent redacció: 

 

“d) El control, la vigilància, la inspecció, la planificació, l'adopció de decisions 
sobre el repartiment i l'assignació de recursos hídrics a la xarxa Ter-Llobregat 
i les relacions de col•laboració amb les entitats locals dirigides a la 
incorporació d'aquestes entitats a l'abastament des de la xarxa. Així mateix, 
signa convenis d'explotació coordinada de les instal•lacions públiques i 
privades que integren la xarxa d'abastament Ter-Llobregat amb les empreses 
o les entitats a les quals pertanyen aquelles instal•lacions, i exerceix el 
control, la vigilància i la inspecció d'altres instal•lacions hidràuliques que se li 
encomanin.” 

 

 

Article 7 

  Es modifica l’apartat 5 de l’article 8 , que passa a tenir al redacció següent: 

 

“8.5. En la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal, les normes 
de planejament urbanístic, els programes d’actuació urbanística municipals o 
comarcals que hagin estat tramitat independentment i que continguin 
determinacions pròpies dels plans d’ordenació urbanística municipal, els plans 
de millora urbana, els plans parcials urbanístics, se n’ha demanar un informe 
a l’Agència, un cop aprovats inicialment. 

 

En aquest informe l’Agència ha de constatar, entre altres extrems, que en els 
esmentats instruments de planejament urbanístic queda assegurada 
l’assumpció per part dels/de les promotors/es o dels/de les 
propietaris/propietàries de les despeses derivades de l’execució d’obres o 
actuacions vinculades a la prestació dels serveis de subministrament d’aigua i 
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de sanejament de les aigües residuals corresponents a nous 
desenvolupaments urbanístics.” 

 

Article 8 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 11 , que passa a tenir la següent redacció: 

 

“11.2 Els òrgans de gestió en règim de participació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua són les comissions de desembassament, l’àmbit, la composició, les 
funcions i el funcionament de les quals són les que s’estableixen 
reglamentàriament.” 

 

Article 9 

 Es modifica l’apartat 8 de l’article 11 , que passa a tenir la següent redacció:  

 

“11.8 El Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua és l’òrgan deliberant, 
d’assessorament i de participació en l’elaboració dels instruments de la 
planificació hidrològica de l’Agència integrat per la representació dels diferents 
interessos vinculats al cicle hidrològic.” 

 

Article 10 

Es modifica l’apartat 9 de l’article 11, que passa a tenir al redacció següent:  

 

“11.9 Integren el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua un nombre de 
vocals, no superior a 25, representants de les entitats locals, de les entitats 
ecologistes, de les associacions de veïns/veïnes, de les organitzacions de 
consumidors/es i usuaris/usuàries, de les organitzacions sindicals, de les 
universitats, de les entitats d’abastament i proveïment d’aigües, dels usos 
recreatius, des usos industrials, dels usos agraris i ramaders de l’aigua, 
escollits/des entre les organitzacions i associacions més representatives de 
llurs interessos, i experts/es en la matèria.” 

 

Article 11 
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Es modifica l’article 18 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 18. Elaboració de la planificació 

El Govern, per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua, elabora i aprova la 
planificació de les conques internes de Catalunya, i participa en la manera 
que determina la legislació vigent, en la planificació hidrològica que correspon 
a l’Administració de l’Estat, particularment en la que afecta la part catalana de 
les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer.” 

 

Article 12  

Es modifica l’apartat 1 de l’article 25, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“25.1 Correspon al Govern, en l’àmbit de les seves competències, l’aprovació 
del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, del Programa 
de mesures, dels programes de control i dels plans i programes de gestió 
específics i llur revisió, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua.” 

 

Article  13 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 25, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“25.5 El procediment d’aprovació, la revisió i la vigència del Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya, del Programa de mesures, dels 
programes de control i dels plans i dels programes de gestió específics es 
determinen per reglament.” 

 

Article  14 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 26, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“26.4 Correspon al Govern declarar d'interès prioritari de la Generalitat, 
d'acord amb els criteris fixats pels instruments de planificació hidrològica, 
determinats projectes hidràulics i obres de construcció i explotació 
d'infraestructura hidràulica. L'execució d'aquestes obres, sempre que es faci 
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d'acord amb els projectes aprovats, només pot ser suspesa per l'autoritat 
judicial, sens perjudici del que estableixen els articles 23 i 77 de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. A més dels efectes a què fa 
referència l’apartat 3, l’aprovació dels projectes corresponents a les obres 
hidràuliques d’interès prioritari de la Generalitat comporta la declaració 
d’urgent ocupació dels béns i dels drets afectats.” 

 

Article 15 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 35, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“35.1 Resten afectats al servei públic de competència de la Generalitat els 
béns i les instal•lacions de titularitat pública que formen part de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat. Aquests béns i aquestes instal•lacions 
s'adscriuen a l'Agència Catalana de l’Aigua per al servei dels seus fins.” 

 

Article  16 

Es modifica l’article 37, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“Article 37. Funcions de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb la xarxa Ter-
Llobregat 

37.1 L’Agència Catalana de l’Aigua exerceix les funcions següents en relació 
amb els béns i les instal•lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat i que 
s'enumeren en l'annex 1, sens perjudici del règim de titularitat i gestió que 
tinguin i de les competències sectorials en la matèria: 

a) La construcció, la millora, la gestió i l'explotació de les instal•lacions que 
constitueixen la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, que comprenen el 
tractament, l'emmagatzematge i el transport de l'aigua. L'explotació i la gestió 
poden fer-se de manera directa o indirecta, per mitjà dels corresponents 
contractes administratius de gestió i prestació de serveis públics. 

b) La coordinació de l'explotació de les instal•lacions que formen les diverses 
xarxes del sistema Ter-Llobregat, als efectes del que determina l'article 39 
d'aquesta llei. 

c) L'assistència i la col•laboració amb les entitats locals per a la prestació dels 
serveis de la seva competència en matèria d'abastament d'aigua. 
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d) Subsidiàriament i en els supòsits previstos en la legislació de règim local, la 
redacció dels projectes, la construcció i l'explotació d'instal•lacions en l'àmbit 
de la competència municipal o comarcal. 

37.2 L’Agència Catalana de l'Aigua pot encarregar-se, temporalment i mentre 
les entitats locals no assumeixin les funcions que tenen encomanades, de 
l'execució de les obres i la prestació dels serveis que resultin necessaris per a 
l'abastament de poblacions determinades des de la xarxa d'abastament Ter-
Llobregat amb dret a la percepció de les tarifes corresponents.” 

 

Article 17 

Es modifica l’article 38, que passa a tenir la següent redacció:  

 

“Article 38 . Instal•lacions de l’Agència Catalana de l’Aigua 

38.1 L’Agència Catalana de l'Aigua és la titular de les obres i instal•lacions 
que executi amb càrrec als recursos propis i que formin part de la xarxa Ter-
Llobregat, i pot rebre l'adscripció d'altres per raó dels serveis que li correspon 
prestar. 

38.2 La incorporació de noves poblacions a l'abastament des de la xarxa 
d'abastament o l'ampliació dels cabals aprofitats per un o diversos municipis 
dóna lloc a l'obligació de satisfer a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concepte 
de quota de connexió, una quantitat que serà fixada pel seu consell 
d'administració i aplicada proporcionalment als nous cabals derivats sobre el 
total servit des de la xarxa bàsica.” 

 

 

Article 18 

Es modifica l’article 39, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“Article 39 Recursos econòmics de l'Agència Catalana de l'Aigua per raó de la 
prestació del servei d’abastament a través de la xarxa Ter-Llobregat 

 

39.1 És un ingrés propi de l'Agència Catalana de l'Aigua el producte de les 
tarifes per la prestació del servei que aquesta llei li encomana. Les tarifes 
comprenen els costos derivats de la construcció i del finançament de les 
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obres de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat en la part del cost que hagi de 
suportar l'Agència Catalana de l’Aigua de conformitat amb la legislació que 
sigui aplicable al finançament d'aquestes infraestructures, i també l'explotació 
i la conservació de les instal•lacions que integren aquella xarxa, i han de ser 
satisfetes per tots els usuaris/usuàries d'aigua dels municipis que rebin el 
servei. En els supòsits a què fa referència l'apartat d) de l'article 37.1, 
correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua la percepció de la tarifa de 
construcció o d'explotació de la xarxa o instal•lació local per raó dels serveis 
que presti subsidiàriament. 

39.2 Les entitats subministradores d'aigua han de percebre de llurs abonats 
l'import de les tarifes de prestació del servei a què es refereix l'apartat 2 i 
n'han de fer l'ingrés a l'Agència Catalana de l'Aigua en la forma fixada a 
aquest efecte.” 

 

Article  19 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 44, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“44.3 Els cabals addicionals que resulten de les noves obres de regulació de 
la conca del riu Llobregat s'han de destinar al subministrament d'aigua per a 
l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa bàsica Ter-Llobregat. 
L'atorgament d'altres concessions de nous cabals regulats es condiciona en 
tot cas a l'acompliment d'aquella afectació de destinació per abastament.” 

 

Article  20 

S’afegeix un apartat 3 a l’article 54, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“54.3 L’Agència Catalana de l’Aigua pot autoritzar l’abocament puntual al medi 
receptor d’aigües residuals procedents dels sistemes públics de sanejament 
que superin els límits d’abocament establerts en l’autorització d’abocament, 
en els supòsits d’accidents o d’execució d’actuacions de manteniment o 
reposició de les instal•lacions que els integren, durant el termini de temps 
estrictament necessari per a solucionar la situació o per realitzar les 
actuacions i establint les oportunes mesures de control .” 

 

Article  21 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 47, que passa a tenir la redacció següent:  
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“2.La contribució econòmica dels beneficiaris en el cost de les obres a 
executar, pot consistir, en: 

a)Una aportació percentual sobre el pressupost total d’execució, que 
consistirà, alternativament i/o complementàriament en alguna de les 
modalitats següents:  

a1) Una aportació dinerària d’acord amb el pressupost de l’obra 
executable i segons els percentatges establerts en l’article 48. 

a2) Una aportació mitjançant l’execució de la part proporcional de 
l’obra segons els percentatges establerts en l’article 48 per part dels 
propietaris titulars que d’acord amb l’article 46 hagin acreditat la 
conformitat 

Els beneficiaris que optin pel sistema previst a la lletra a 2), han 
d’aprovar per part dels seus òrgans de govern en el cas de les 
persones jurídiques o conformar en el cas de les persones físiques, el 
projecte d’obra corresponent així com el compromís de la  execució de 
la part que els correspon. 

La part a executar es calcula d’acord amb el projecte de l’actuació 
aprovat pel departament competent en matèria de desenvolupament 
rural. A aquests efectes el projecte es divideix en dues parts, una la 
corresponent a l’execució per part dels beneficiaris, que haurà de dur-
se a terme en el termini màxim de dos anys a comptar des que es 
disposi d’aigua, i una altra corresponent a l’execució per part de 
l’Administració. 

El Departament competent en matèria de desenvolupament rural 
supervisarà que l’obra executada pels regants sigui la prevista en el 
projecte corresponent. 

Els beneficiaris que optin pel sistema previst a la lletra a 2), han 
d’aprovar per part dels seus òrgans de govern, el projecte d’obra 
corresponent així com el compromís de la  execució de la part que els 
correspon. 

b) El pagament d’una tarifa d’utilització de l’aigua a satisfer, des del moment 
que l’obra pugui entrar en servei.” 

 

Article  22 

Es modifica l’article 49, que passa a tenir la redacció següent:  
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 “ En la modalitat d’aportació a què es refereix l’article 47.2.a 1), els beneficiaris 
resten obligats a aportar, abans de la contractació de les obres, la garantia del 
compliment de les seves obligacions econòmiques a llur càrrec, d’acord amb el 
que estableix la legislació aplicable als contractes de l’Administració de la 
Generalitat. 

Queda exempta d’aquesta obligació les actuacions que els beneficiaris hagin 
optat per l’aportació contemplada a l’apartat a 2) de l’article 47.2. 

 Els beneficiaris que optin pel sistema previst a la lletra a 2) de l’article 47.2, han 
d’aprovar per part dels seus òrgans de govern en el cas de persones jurídiques o 
conformar en el cas de les persones físiques, el projecte d’obra corresponent així 
com el compromís de la  execució de la part que els correspon.” 

 

Article  23 

S’afegeix un apartat 4 a l’article 54, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“54.4 L’Agència Catalana de l’Aigua, en exercici de les funcions previstes en 
les lletres i), m) i l) de l’article 8.2., pot dictar instruccions tècniques en matèria 
d’execució, gestió, conservació i manteniment dels sistemes públics de 
sanejament que són d’obligat compliment per part de les entitats locals que 
gestionen aquests sistemes públics de sanejament.” 

 

Article  24 

S’afegeix una Disposició addicional, amb la següent redacció: 

 

“Disposició addicional  

Totes les referències a l’Ens d’Abastament d’Aigua contingudes en la vigent 
legislació s’entenen efectuades a l’Agència Catalana de l’Aigua.” 

 

Article  25 

S’afegeix una nova disposició transitòria, amb la següent redacció: 

 

“ Disposició Transitòria Sisena. 
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El sistema de contribució econòmica  en el cost  de les obres de regadius a 
executar previst a  l’article 47.2 a.2) podrà ésser d’aplicació a les obres que 
estiguin en execució en el moment de l’entrada de vigor d’aquesta norma, 
sempre i quan sigui viable tècnicament i econòmicament.” 

 

Article  26 

S’afegeix una Disposició transitòria, amb la següent redacció: 

 

“Disposició transitòria setena 

“Els expedients de contractació de l’Agència Catalana de l’Aigua iniciats 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen per l’establert a l’article 
9.3. del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, abans de la modificació 
introduïda en aquest precepte per l’article ... d’aquesta Llei. A aquests efectes, 
s’entén que els expedients de contractació han estat iniciats si s’hagués 
publicat la corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació del 
contracte. En el cas de procediments negociats, per determinar el moment 
d’iniciació cal prendre en consideració la data d’aprovació dels plecs.” 

 

 

Secció 4ª 

Modificació de la Llei 4/2009, de 15 d’abril de l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentària.  

 

Article  27 

 Es suprimeix el darrer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de 

l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“ 3. El Govern nomena tots els vocals del Consell d’Administració a proposta del 
president o presidenta de l’Institut”. 

 

Article 28 



14 
 

S'afegeix una disposició transitòria a la Llei 4/2009, del 15 d’abril, d’Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentària, amb el text següent: 

 

"Disposició transitòria 

“La durada del mandat dels vocals del Consell d’Administració que hagin estat 
nomenats amb anterioritat a la present Llei s’ha d’ajustar a allò previst al Decret 
legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.” 

 

 

Secció 5ª  

Modificació de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

 

Article  29 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 14, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. L’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per la legislació 
urbanística en els aspectes relatius al procediment i al contingut de l’informe 
de sostenibilitat ambiental.” 

 

Article  30 

Es modifica l’article 15 apartat 3, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“3. El promotor pot substituir la documentació a què fa referència l’apartat 2 
per l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, especificat per l’article 
17.1, per tal que quan escaigui l’òrgan ambiental procedeixi directament a 
emetre el document de referència.”  
 

 

Article 31 
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 Es modifica L’article 15, apartat 8, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“8. L'òrgan ambiental, un cop rebuda la documentació a què fan referència els 
apartats 2, 3 i 4, consulta les administracions públiques afectades sobre els 
eventuals efectes sobre el medi ambient que pot comportar el pla o programa 
en qüestió en relació amb les seves competències. Així mateix, els sol·licita 
que es pronunciïn sobre quin ha d'ésser l'abast i el grau d'especificació 
aplicable a l'eventual elaboració de l'informe de sostenibilitat ambiental sobre 
aquell pla o programa. Les administracions consultades han de fer arribar llur 
parer a l'òrgan ambiental en el termini d'un mes. 

“En el supòsit que el promotor hagi aportat l’informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar especificat a l’article 17.1, l’òrgan ambiental consulta també el 
públic interessat en els termes que preveu l’article 16.4.b. El parer de les 
administracions públiques afectades i del públic interessat sobre l’abast i el 
grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental s’efectua 
cautelarment, pel cas que en la decisió prèvia l’òrgan ambiental resolgui que 
el pla s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental. 

 

Article  32 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 16, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“1. L'òrgan ambiental, un cop transcorregut el termini de les consultes a les 
administracions afectades, i al públic interessat, si escau, en el termini d'un 
mes, decideix sobre la necessitat de sotmetre el pla o programa al 
procediment d'avaluació ambiental i emet la decisió prèvia d'avaluació 
ambiental.” 

 

Article  33 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 16, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“a) Requerir el promotor perquè aporti l'informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar que estableix l'article 17.1, si no l’hagués presentat inicialment. 
Aquest requeriment s'inclou en la notificació de la decisió prèvia d'avaluació 
ambiental.” 
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Article  34 

Es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de l’Annex I, que passa a tenir la següent redacció:  

 

“c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no 
urbanitzable de construccions destinades a les activitats de càmping i també 
el planejament urbanístic derivat que es formuli per a la implantació en sòl no 
urbanitzable d'equipaments i de serveis comunitaris no compatibles amb els 
usos urbans, d'instal•lacions i d’obres necessàries per a la prestació de 
serveis tècnics, d'estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d'altres serveis de la xarxa viària. Tanmateix, els plans que no qualifiquen sòl, 
el contingut dels quals es restringeix a l’establiment d’actuacions executables 
directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres 
posteriors i els plans o programes en què, per les característiques i la poca 
entitat, es constati, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, 
que no poden produir efectes significatius en el medi ambient no estan 
subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de 
presentar una sol•licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar de 
l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució 
motivada, declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental.  El 
termini per a adoptar i notificar la resolució és d’un mes des de la presentació 
de la sol•licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la resolució d’exempció 
d’avaluació en aquest termini, s’entén que la sol•licitud ha estat desestimada. 
La declaració de no-subjecció no és necessària quan els plans han de seguir 
una avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb el que estableix el punt tercer 
de la disposició addicional tercera.” 

 

Article 35 

Es modifica l’article 8, apartat 3, 3 bis i 3 ter, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“3. La fiança té un import total, que és la suma dels imports parcials 
corresponents a les diferents fases de la restauració. L’import total i els 
imports parcials  s’estableixen en l’autorització de l’explotació, la qual ha de 
determinar també l’import de la fiança inicial que s’ha de constituir abans 
d’iniciar l’explotació. “ 

“3.bis. L’import de la fiança inicial és el següent: 

“a) Per a les activitats extractives o les fases d’aquestes amb una durada 
prevista de 5 o més anys: el 25% de l’import total de la fiança establerta. 
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“b) Per a les activitats extractives o les fases d’aquestes amb una durada 
prevista d’entre 2 i 5 anys: el 50% de l’import total de la fiança establerta. 

“c) Per a les activitats extractives o les fases d’aquestes amb una durada igual 
o inferior a 2 anys: el 100% de la fiança. “ 

 “3.ter. Anualment es revisa l’import de la fiança que s’ha de mantenir, amb 
aplicació de l’IPC i en funció  de les superfícies afectades o que es preveu 
afectar durant l’any segons el pla anual de labors, de les ja restaurades i de 
les que encara no han sofert cap afecció. L’import resultant no pot ser inferior 
a l’import de la fiança inicial actualitzada amb l’IPC. La sol•licitud de revisió es 
presenta juntament amb el pla anual de labors. “ 

 

Article  36 

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 10, que passen a tenir la redacció següent: 

“1.1. Constitueixen infraccions molt greus: 

a) La comissió de tres infraccions tipificades com a greus en un període de 
dos anys, sancionades amb resolució ferma. 

b)  La comissió d’una infracció tipificada com a greu quan afecti un espai 
protegit. 

 

1.2. Constitueixen infraccions greus: 

a) Realitzar activitats extractives sense tenir aprovat el programa de 
restauració o incomplint-ne el contingut. 

b) Realitzar activitats extractives sense haver dipositat la fiança inicial de 
restauració o qualsevol de les seves revisions anuals. 

c) Executar treballs fora de l’àrea autoritzada amb modificació del relleu 
original. 

d) Els incompliments de les condicions i mesures previstes a la 
declaració d’impacte ambiental de les activitats extractives contingudes en 
l’autorització de l’explotació. 

e) La comissió de tres infraccions tipificades com a lleus en un període de 
dos anys, sancionades amb resolució ferma. 

f) La comissió d’una infracció tipificada com a lleu quan afecti un espai 
protegit. 
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1.3. Constitueix infracció lleu l’execució de treballs o d’actuacions fora de 
l’àrea autoritzada sense modificació del relleu original. S’inclouen, entre 
d’altres, els abassegaments de materials, l’habilitació d’aparcaments o zones 
de càrrega i descàrrega i la ubicació de plantes mòbils i instal•lacions 
auxiliars.” 

 

 

“2. Les infraccions molt greus es sancionen amb multa de fins a 1.000.000 
d’euros; les greus amb multa de fins a 300.000 euros, i les lleus amb multa de 
fins a 30.000 euros. 

Els òrgans competents per imposar les sancions són: 

“a) El director o la directora general de Qualitat Ambiental, per a les sancions 
corresponents a infraccions lleus. 

“b) El secretari o la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, per a les 
sancions corresponents a infraccions greus. 

“c) El conseller o la consellera de Territori i Sostenibilitat, per a les sancions 
corresponents a infraccions molt greus.” 

 

Capítol 2. 

 Àmbit cultural i de l’esport 

 

Secció 1ª 

Modificació de la Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 

tradicional  i de l’associacionisme cultural 

 

Article  37 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Les celebracions de la cultura tradicional catalana d’especial arrelament i 
rellevància poden ser declarades festes d’interès nacional. La declaració es fa 
per acord del Govern, escoltats l’ajuntament i el consell comarcal 
corresponents.” 
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Article  38 

Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 1, que passa a tenir la redacció 
següent: 

 

“2. La declaració d’interès cultural d’una associació es fa per acord del 
Govern, i comporta els drets següents:” 

 

Article  39 

Es modifica l’article 13, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 13. Òrgan d’impuls de la dinamització sociocultural i les associacions culturals 

Per contribuir als objectius d’aquesta Llei en els àmbits establerts als capítols 
II i III, el Departament competent en matèria de cultura ha de comptar amb un 
òrgan específic. El rang orgànic i l’estructura d’aquest òrgan s’han d’establir 
per reglament.” 

 

Article  40 

Es deixa sense contingut l’article 14. 

 

Article  41 

Es deroga la Disposició final 1ª. 

 

Secció 2ª 

Modificació del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, que aprova el text únic de la Llei de 

l’esport  

 

Article  42 

S’afegeixen dos apartats a l’article 14,  amb la redacció següent: 
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“-5. Les agrupacions esportives legalment constituïdes i inscrites a Catalunya, 
que tenen com a objectiu desenvolupar, fomentar i practicar l’activitat física o 
poliesportiva de forma no reglada i adaptada a les necessitats i les condicions 
de cada col·lectiu o persona i que no es troben afiliades a cap federació 
esportiva catalana o consell esportiu, poden integrar-se en un ens 
representatiu de totes elles, la Unió d’Agrupacions Esportives de Catalunya.” 

 

 “-6. En cas de constituir-se, la Unió d’Agrupacions Esportives de Catalunya, 
serà una entitat privada sense afany de lucre, que gaudirà de personalitat 
jurídica per al desenvolupament dels seus objectius generals encaminats a la 
promoció i organització d’activitats físiques i esportives de caràcter lúdic, 
formatiu i social, i que no podrà realitzar les activitats competitives pròpies de 
les federacions esportives catalanes.” 

 

Article 43 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 18, que passa a tenir la redacció següent: 

 

1.-“Només es pot reconèixer, dins l’àmbit territorial de Catalunya, una 
federació esportiva per a cada esport, modalitat esportiva o conjunt de 
modalitats esportives que deriven d’un concepte o un objecte principal o hi 
estan connectats. 

Se n’exceptuen les federacions poliesportives dedicades al foment, 
l’organització i la pràctica de distintes modalitats en les quals s’integren 
únicament esportistes amb disminucions o discapacitats físiques, psíquiques, 
sensorials o mixtes.” 

 

Article 44 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 18, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. – Per al reconeixement d’una nova federació esportiva catalana s’han de 
tenir en compte, entre altres, els criteris següents: 

a) L’acreditació de viabilitat econòmica autònoma de la nova federació. 

b) El reconeixement de la modalitat esportiva pel Comitè Internacional Olímpic 
o per una federació esportiva de nivell estatal, continental o mundial. 
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c) La constitució prèvia com a unió esportiva de clubs durant un període 
mínim de tres anys.” 

 

Article  45 

Es modifica la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 26, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“b) La col·laboració i la participació amb els organismes públics i entitats 
privades en el desenvolupament i la millora de l’esport federat”. 

 

Article 46 

Es modifica l’article 142, que passa a tenir al redacció següent: 

 

“Els membres del Tribunal Català de l’Esport són nomenats quatre d’ells per 
la persona titular del departament competent en matèria d’esports, a proposta 
del secretari o secretària general de l’esport, i el tres restants pel secretari o 
secretària general de l’esport, a proposta de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya”.  

 

Article  47 

S’afegeix la Disposició addicional desena, amb la redacció següent: 

 

“L’actual Federació Catalana d’Esports per a Tothom, inscrita al Registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, podrà acordar, en el 
termini màxim de tres mesos a comptar des de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, la seva transformació en la Unió d’Agrupacions Esportives de 
Catalunya prevista a l’article 14.6 de la Llei de l’esport. Altrament, es 
cancel·larà d’ofici la seva inscripció al Registre esmentat.”  

 

Article   48 

S’afegeix una disposició transitòria sisena, amb la redacció següent: 

 

“La persona titular del Departament competent en matèria d’esports 
designarà, a proposta del secretari o secretaria general de l’Esport, quatre 
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membres del Tribunal Català de l’Esport, una vegada finalitzi el mandat dels 
actuals membres proposats en el seu dia per la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, i el secretari o secretaria general de l’Esport 
designarà, a proposta de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, els 
tres membres restants una vegada finalitzi el mandat dels actuals membres  
proposats en el seu dia pel Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya”  

 

Secció 3ª 

Modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport 

 
Article  49 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 11, que passa a tenir la redacció següent: 

 
 

“L’exercici de les professions regulades per aquesta llei, quan no sigui 
exclusivament per compte d’altri, requereix la contractació prèvia d’una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pel danys 
que es puguin causar a tercers en la prestació dels serveis professionals, 
d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. S’han d’establir 
per reglament els continguts mínims de les pòlisses de responsabilitat civil.” 
 
 

Article 50 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 16, que passa a tenir la redacció següent: 

 
 

“En el marc de la Secretaria general de l’Esport s’ha de crear una comissió 
assessora de les professions de l’esport amb les finalitats bàsiques següents: 
 
a) Avaluar periòdicament l’evolució de les professions en l’àmbit de l’esport. 
b) Fer propostes als organismes competents en aquesta matèria sobre les 
necessitats formatives dels diversos sectors professionals de l’esport. 
c) Analitzar l’evolució del fenomen esportiu com a generador de noves 
professions per a fer propostes sobre la necessària regulació d’aquestes.  
d) Fer propostes als organismes competents en aquesta matèria sobre les 
necessitats formatives dels diversos sectors professionals de l’esport i sobre 
la modificació dels ensenyaments perquè incorporin els valors de la 
coeducació, la perspectiva de gènere i el reconeixement de les aportacions de 
les dones en les diverses àrees de coneixement. 
e) Fer propostes de modificació, millora, actualització o supressió, si s’escau 
de les professions reconegudes en aquesta Llei.  
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f) Altres finalitats que la Secretaria general de l’esport li encomani referents al 
mercat de treball de l’esport i de les professions que li són pròpies.” 

 

 

Secció 4ª 

Modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, de cinema 

 

Article  51 

Es modifica la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 50, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“g) La falsedat o manipulació de les dades de nombre d’espectadors o de 
rendiment de les obres cinematogràfiques reflectides a les declaracions a què 
es refereix l’article 21.” 

 

Article  52 

Es modifica la lletra f) de l’apartat 3 de l’article 50, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“f) L’incompliment, per acció o omissió, de les obligacions d’utilització de 
bitllets reglamentaris i emissió de declaracions a què es refereix l’article 21 
quan impedeixin el control del nombre d’espectadors o del rendiment de les 
obres cinematogràfiques exhibides i els endarreriments injustificats en la 
remissió de les declaracions esmentades superiors a un mes sobre els 
terminis que s’estableixin reglamentàriament.” 

 

Article  53 

Es modifica la lletra g) de l’apartat 4 de l’article 50, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“g) Els incompliments, per acció o omissió, de les obligacions relatives al 
control del nombre d’espectadors o del rendiment de les obres 
cinematogràfiques exhibides quan no siguin infracció molt greu o greu.” 
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Capítol 3. 

 Àmbit de dret privat 

 

Modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, 

relatiu a la persona i la família 

 

Article  54 

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria primera, que passa a tenir la redacció 

següent: 

“2. Els poders en previsió d’una situació d’incapacitat atorgats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei resten subjectes, quant a llur eficàcia i a llur 
règim d’exercici, al que estableix el Codi civil, llevat  d’allò que estableix 
l’article 222-44.3.” 

 

 

Capítol 4.  

Àmbit econòmic 

 

Secció 1ª 

Modificació de la Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals 

Article  55 

Es modifica l’article 9, que passa a tenir al redacció següent: 

 

“Article 9. Règim d'intervenció administrativa 
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1. L’organització de fires i exposicions està subjecta a comunicació prèvia a 

l’inici de qualsevol dels tràmits necessaris per a la seva celebració.  

2. L’organització de fires-mercat en espais que no formen part del domini 

públic està subjecta a comunicació prèvia a l'ajuntament del municipi on hagi 

de tenir lloc abans de l’inici de qualsevol dels tràmits necessaris per a la seva 

celebració. Si l'activitat firal es pretén realitzar en espais que formen part del 

domini públic, cal l'autorització de l'ajuntament.” 

 

Secció 2ª 

Modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives  

 

Article  56 

Es  suprimeix l’apartat 4 i es modifica l’apartat 3 de  l’article 12 , que passa a tenir la 

redacció següent: 

 

“El Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya té per objecte la 
qualificació, la inscripció, la resolució i la certificació de cooperatives de crèdit 
definides en la secció cinquena del capítol VIII d'aquesta Llei i dels actes 
inscriptibles relatius a aquestes. El Registre de Cooperatives de Crèdit de 
Catalunya resta adscrit al departament de la Generalitat competent per a 
exercir les funcions de tutela de les entitats financeres i de crèdit.” 

 

Article  57 

Es modifica  l’apartat 1 de l’article 15 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“ 1. Per a inscriure una cooperativa cal presentar al Registre de Cooperatives 
una còpia autèntica de l’escriptura de constitució.” 

 

Article  58 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 70 , que passa a tenir la redacció següent: 
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"2. Els llibres i els altres registres comptables que han de portar les 
cooperatives han d’ésser relligats i foliats i, abans que aquestes en facin ús, 
han d’ésser legalitzats pel Registre de Cooperatives. 

Els llibres de les cooperatives podran ser presentats per a la seva legalització 
després de la seva utilització quan es portin en suport informàtic. 

Les cooperatives podran presentar els llibres en el Registre de Cooperatives 
per mitjans electrònics, en els termes que s’estableixin per reglament” 

 

Article 59 

 Es modifica l’apartat 5 de l’article  78, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“5. L’acord de fusió, un cop adoptat, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió a Catalunya.  

 

Article  60 

Es modifica l’apartat 3 de  l’article  84, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. L’acord de transformació d’una societat cooperativa s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió a 
Catalunya, i s’ha de comunicar als creditors. Aquest acord no es pot portar a 
efecte fins passat un mes des de la data del darrer anunci o, si escau, de la 
darrera comunicació. Si durant aquest període s’hi oposa algun creditor o 
creditora, l’acord no es pot portar a efecte fins que no se n’hagin assegurat els 
drets, i el creditor o creditora no es pot oposar al pagament encara que es tracti 
de crèdits no vençuts.” 

 

 

Article  61 

Es modifica l’apartat 3 de  l’article  86, que passa a tenir la redacció següent: 
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“3. L’acord de dissolució d’una cooperativa, o la resolució judicial, si s’escau, a 
més d’inscriure’s en el Registre de Cooperatives, s’ha de publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un  diari de gran difusió a  
Catalunya. L’acord publicat ha d’incloure el nomenament del liquidador o 
liquidadora o dels liquidadors de la societat.” 

 

 

Article  62 

Es modifica l’apartat 4 de l’article  90, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. Un cop aprovat el balanç final, els liquidadors han de fer efectiva 
l’adjudicació de l’haver social, d’acord amb el que disposa l’article 89. Els 
liquidadors hauran de sol·licitar en l’escriptura pública de liquidació, o, si 
s’escau, en l’escriptura de dissolució i liquidació de la cooperativa la 
cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada en el Registre 
de Cooperatives i dipositar-hi els llibres i els documents relatius al tràfic de la 
cooperativa.” 

 

Article  63 

Es modifica l’apartat 2 de  l’article 93 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

 “Per al compliment del seus objectius, podran realitzar, entre d’altres 
activitats, la prestació de serveis per la cooperativa i amb el seu propi 
personal que consisteixi en la realització de labors agràries o altres anàlegs 
en les esmentades explotacions i a favor dels socis de la mateixa, de 
conformitat amb la legislació estatal aplicable”. 

 

Article 64 

 S’afegeix l’article 118.bis, amb  la redacció següent: 

 

“Quan una cooperativa de treball associat cessi, per causes que no li siguin 
imputables, en un contracte de serveis o concessió administrativa i una nova 
empresa se’n fes càrrec, les persones sòcies treballadores afectades perquè 
estiguessin desenvolupant la seva activitat en els mateixos, tindran idèntics 
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drets i deures que els haguessin correspost d’haver estat treballadors per 
compte aliena, de conformitat amb la legislació estatal aplicable.” 

 

 

Article 65 

 Es deixa sense contingut l’apartat 6 de l’article 132. 

 

Article 66 

 Es modifica  l’apartat 8 de l’article 136, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“La tramitació dels expedients sancionadors ha de respectar la normativa del 
procediment administratiu, i específicament, la normativa del procediment 
sancionador aplicable als àmbits de competència de l’Administració de la 
Generalitat.” 

 

Article  67 

Es modifica l’apartat 6 de l’article 138, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“ La resolució de desqualificació, dictada pel conseller o consellera competent 
en matèria de cooperatives, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Un cop la resolució esdevingui ferma, té efectes 
registrals d’ofici i implica la dissolució de la cooperativa i la cancel·lació 
preventiva immediata dels assentaments registrals fins que no es presenti 
l’escriptura de liquidació en el Registre de Cooperatives.” 

 

Article  68 

Es modifica l’apartat 7 de l’article 138, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“ 7. La liquidació de la cooperativa desqualificada s’ha de fer en el termini de 
tres anys d’ençà que la resolució de desqualificació esdevingui ferma. Un cop 
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transcorregut aquest termini, s’ha de procedir d’acord amb el que estableix  
l’article 90.” 

 

Article  69 

Es modifica el títol del Títol IV: 

 

Títol IV, De la resolució extrajudicial de conflictes cooperatius. 

 

Article 70 

 Es deixen  sense contingut els articles 151 a 156. 

 

Article 71 

 Es modifica l’article 157, que passa a tenir la redacció següent: 

 

 

1. Les qüestions que són objecte d’aquesta Llei i les normes cooperatives que     la 
despleguen, que es plantegin entre cooperatives, entre algun soci o sòcia i la 
cooperativa a la qual pertany, entre socis d’alguna cooperativa o entre una 
cooperativa i la federació en què s’agrupa poden ésser plantejades a conciliació o 
mediació a la Direcció General competent en matèria de cooperatives, o bé 
directament a la jurisdicció ordinària, d’acord amb l’article 158. El procediment de 
conciliació o mediació s’estableix per reglament. 

2.  Les qüestions a què es refereix l’apartat 1 poden ésser sotmeses, si ho sol·liciten 
les parts o ho disposen els estatuts socials, a l’arbitratge de la persona o les 
persones que designi el titular de la Direcció General competent en matèria de 
cooperatives, d’acord amb la legislació vigent. El procediment de formalització i 
tramitació d’aquests arbitratges s’estableix per reglament. La competència en 
matèria d’arbitratge de la Direcció General competent en matèria de cooperatives 
no exclou la facultat de les parts de sotmetre llurs diferències a altres formes 
d’arbitratge, d’acord amb allò que disposa la legislació aplicable.  

 
3. La presentació de la sol·licitud de conciliació o arbitratge interromp la prescripció i 

suspèn el compte del termini per a l’exercici de les accions regulades per aquesta 
Llei”.  
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Article  72 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 158 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“ 3. Les qüestions de fet que es plantegin entre els socis i la cooperativa a què 
pertanyen, o entre aquesta cooperativa i la federació en què s’agrupa, poden 
ésser plantejades per a conciliació o l’arbitratge davant de la Direcció General 
competent en matèria de cooperatives”. 

 

Article  73 

Es modifica la disposició addicional 2 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Es faculta a la direcció general competent en matèria de cooperatives perquè pugui 
reclamar a les cooperatives les dades que consideri necessàries.” 

 

Article  74 

Es deixa sense contingut la Disposició addicional tercera 

 

Article  75 

S’afegeix una Disposició addicional, amb la redacció següent 

 

“Sisena 

En quant els aranzels notarials en els supòsits en què l’escriptura pública o qualsevol 
altre instrument públic notarial vingui imposat per la legislació cooperativa s’estarà a 
l’establert en cada moment per la legislació estatal”  

 

Article  76 

S’afegeix una disposició addicional, amb la redacció següent 
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“Setena 

Impuls, potenciació i consolidació de la utilització de tecnologia electrònica, 
informàtica i telemàtica en el funcionament del Registre General de Cooperatives de 
Catalunya. 

La Generalitat de Catalunya impulsarà la implementació progressiva de sistemes 
electrònics en el Registre General de Cooperatives de Catalunya que possibilitin la 
publicitat telemàtica del seu contingut, l'accés i la comunicació per part de les 
persones interessades amb el Registre per qualsevol mitjà, sigui físic o telemàtic, i la 
resposta a les demandes de certificació o comprovació de dades d'altres òrgans i 
organismes de la pròpia Generalitat i d'altres administracions públiques o institucions 
mitjançant l'establiment dels corresponents acords i dels convenis per a l'intercanvi 
d'informació.” 

 

Article 77 

S’afegeix una Disposició transitòria, amb la redacció següent: 

 

“Setena 

En tant no es desenvolupi la regulació d’un procediment sancionador específic, 
s’aplicarà a la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de cooperatives 
iniciats en virtut d’acta emesa per la Inspecció de Treball, la normativa especial 
d’imposició de sancions per infraccions en l’ordre social.” 

  

Secció 3ª 

Modificació de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial 

 

Article  78 

Es deixa sense contingut l’article 1.4. c) 

 

Article 79 

 Es deixa sense contingut tot el Títol III.  
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Article 80 

 Es modifica l’article 26, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. El règim de prestació dels serveis d’inspecció és el d’autorització 
administrativa. 

2. El Govern, ha de determinar per mitjà d’un decret les característiques 
mínimes del sistema de prestació dels serveis d’inspecció, per a assegurar-ne 
la qualitat del servei, per a establir unes condicions de competència efectiva i 
lleial entre operadors i per a garantir una adequada cobertura  territorial.  

3. El Govern ha d’assegurar la universalitat del servei d’inspecció per mitjà de 
la prestació subsidiària quan sigui necessari per manca d’iniciativa privada, o 
en el cas que el servei que es presta es deixi de donar. En aquest cas, el 
Govern pot prestar directament el servei o bé fer-ho mitjançant la participació 
en societats d’economia mixta o mitjançant concessió administrativa. 

4. Els serveis d’inspecció han d’esser prestats de manera exclusiva per 
l’operador de la inspecció autoritzat que iniciï l’actuació inspectora. En casos 
justificats el Departament competent en matèria de seguretat industrial pot 
autoritzar el finiment d’aquesta actuació mitjançant la intervenció d’un altre 
operador autoritzat” 

 

Article  81 

Es deixa sense contingut l’apartat b) de l’article 27.1. 

 

Article  82 

Es modifica l’apartat c) de l’article 27.1, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“c) Complir, si escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels 
concursos a què fan referència l’article 37.2 i l’apartat 2 de la disposició 
addicional segona.” 

 

Article 83 

 Es modifica l’apartat i) de l’article 27.1, que passa a tenir la redacció següent: 
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“i) No subcontractar la prestació del servei d’inspecció i mantenir l’exclusivitat 
de les actuacions inspectores d’acord amb el que estableix l’article 26.4” 

 

Article  84 

Es modifica l’apartat q) de l’article 27.1, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“q) Actualitzar anualment, d’acord amb l’increment de l’índex de preus al 
consum, la quantia corresponent a la pòlissa de responsabilitat civil o garantia 
equivalent així com, els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de 
vehicles, la fiança a què fa referència l’article 36.1.m.” 

 

Article  85 

Es modifica l’article 29 que passa a tenir la redacció següent: 

 

“ Article 29. Funcions dels organismes de control 

1. Els organismes de control tenen les funcions següents: 

a) Fer, a sol•licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que requereixen 
els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables. 

b) Tramitar, a sol•licitud dels titulars, l’anotació del resultat de les inspeccions 
periòdiques obligatòries de les instal•lacions i els aparells industrials en els 
registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables. 

c) Ordenar interrompre el funcionament de les instal•lacions, com a mesura 
cautelar, en el cas que comporti un perill imminent. Aquesta mesura s’ha de 
comunicar immediatament a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria 
de seguretat industrial, el qual pot suspendre o modificar la dita interrupció per 
causes justificades. 

2. El Govern pot mitjançant un reglament atribuir als organismes de control, 
que compleixin els requisits que s’hi estableixi, la tasca de recepció i control 
de la documentació i la inscripció en els registres que estableix la normativa 
aplicable per a posar en funcionament les instal•lacions noves o per modificar 
les ja existents.“ 
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Article  86 

Es modifica l’article 30, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 30. Requisits dels organismes de control 

1. Els organismes de control, per poder actuar en el territori de Catalunya, han 
de complir els requisits següents: 

a) Tenir l’autorització corresponent.  

b) Tenir una acreditació de la seva competència tècnica que cobreixi el 
conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzats. 

b) Adequar-se a la imatge corporativa d’identificació del servei d’inspecció que 
estableixi l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de Seguretat 
Industrial. 

c) Tenir serveis d’informació i tramitació telemàtica per a facilitar l’intercanvi 
d’informació amb els usuaris. 

d) Utilitzar els sistemes d’informació de l’òrgan de la Generalitat competent en 
matèria de Seguretat Industrial i, si escau, tenir sistemes d’informació 
compatibles amb els seus, que hi permetin l’intercanvi d’informació i que s’hi 
adeqüin a les característiques que s’estableixi. 

e) Tenir personal amb la competència professional pertinent per a cadascun 
dels àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial en 
els què actuï. 

f) Assegurar la formació continuada del seu personal per mantenir i actualitzar 
la seva competència professional. 

g) Complir el règim d’incompatibilitats, amb la finalitat de garantir els criteris 
d’independència, imparcialitat i integritat en les seves actuacions. 

h) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil o garantia equivalent en la quantia 
que es determini. 

2. El Govern ha de desenvolupar, mitjançant un decret, els requisits que 
estableix l’apartat 1. Els organismes de control, quan s’escaigui que 
desenvolupin la tasca de recepció i control de la documentació i la inscripció 
en els registres que estableix la normativa aplicable per a posar en 
funcionament les instal•lacions noves o per modificar les ja existents, a què fa 
referència l’article 29.2, han de complir amb els requisits inherents a aquesta 
tasca que s’estableixin per reglament.  

3. Els organismes de control autoritzats per altres Comunitats Autònomes que 
operin en el territori de Catalunya, han d’informar de la seva activitat al 
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Departament competent en matèria de seguretat industrial, en la forma que 
s’estableixi reglamentàriament.” 

 

Article  87 

Es deixa sense contingut l’article 31. 

 

Article 88 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 32, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. L’autorització per a actuar com a organisme de control només és 
transferible a subjectes que compleixin els requisits establerts per l’article 30. 
La transferència requereix la conformitat prèvia i expressa de l’òrgan de la 
Generalitat competent en matèria de Seguretat Industrial. Els nous subjectes 
s’han de subrogar en la posició empresarial dels contractes laborals de les 
persones que presten serveis a l’organisme de control corresponent.” 

 

Article 89 

 Es modifica l’article 33.1, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 33. Extinció de l’autorització de l’organisme de control 

1. Les autoritzacions a què fa referència l’article 32 s’extingeixen per la 
pèrdua de l’acreditació com a organisme de control, per renúncia, per 
revocació per l’incompliment dels requisits que estableix l’article 30, o en cas 
de sanció per infracció molt greu en el supòsit establert per l’article 45.3.c).” 

 

Article  90 

Es modifiquen les lletres a), b) i c) de l’apartat 1 de l’article 36, que passen a tenir la redacció 

següent: 

 

“a) Adequar-se, en el seu cas, al pla territorial d’estacions d’inspecció tècnica 
de vehicles que, d’acord amb l’article 37.2, pot establir el Govern. 
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b) No superar, en el seu cas, cada empresa o grup d’empresa, la quota 
màxima de mercat que pot establir el Govern. Aquesta quota màxima, si 
s’estableix, ha d’assegurar que cap titular no presti servei en un conjunt 
d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles que suposi més de la meitat del 
total de línies d’inspecció existents a Catalunya. Als efectes del que estableix 
aquesta llei, s’entén per empreses o grup d’empreses les entitats compreses 
en la definició de l’article 4 de la Llei 24/1998, del 28 de juliol, del mercat de 
valors. 

c) Adequar-se, en el seu cas, a les distàncies mínimes de compatibilitat entre 
estacions d’inspecció tècnica de vehicles de la mateixa empresa o del mateix 
grup d’empreses que, d’acord amb l’article 37.3 pot establir el Govern.” 

 

Article  91 

Es modifica l’article 37.3, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. El Govern, per garantir una competència efectiva entre els operadors, pot 
establir, per mitjà d’un decret, unes distàncies mínimes de compatibilitat entre 
estacions de la mateixa empresa o del mateix grup d’empreses. Aquestes 
distàncies han d’assegurar que no es produeixi cap situació de dominància 
territorial d’un mateix titular, tenint en compte les característiques de les 
diverses ubicacions de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.” 

 

Article 92 

 Es deixa sense contingut la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 44. 

 

Article 93 

 Es modifica l’article 49, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Els òrgans competents per sancionar les infraccions establertes en aquesta 
Llei són els que es determinen reglamentàriament.” 

 

Article  94 

Es deixa sense contingut la Disposició addicional sisena. 
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Article  95 

S’afegeix una nova Disposició addicional, amb la redacció següent:  

 

“Vuitena. Referències normatives 

Totes les referències contingudes en aquesta Llei i en la normativa posterior 
que la desenvolupi, a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, s’han 
d’entendre substituïdes per la referència a l’òrgan competent de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de Seguretat Industrial.” 

 

Article  96 

Es modifica la Disposició transitòria tercera, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Tercera. Règim d’autorització de les empreses d’inspecció autoritzades 

Les empreses d’inspecció autoritzades per a actuar en alguns àmbits de 
determinats reglaments tècnics de seguretat instal•lacions industrials i que no 
corresponguin als operadors de la inspecció regulats en aquesta Llei poden 
continuar prestant els serveis d’inspecció per als quals han estat autoritzats 
fins que es dictin les disposicions necessàries per a l’adaptació del 
desplegament reglamentari a què es refereix la disposició final d’aquesta Llei.” 

 

Article  97 

Es deixa sense contingut la Disposició transitòria cinquena. 

 

Article  98 

Es deixa sense contingut la Disposició transitòria sisena. 

 

Capítol 5.  

Àmbit de seguretat 
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Secció 1ª 

Modificació de la llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya 

 

Article 99 

S’afegeix una  Disposició addicional , amb la següent redacció: 

 

“Disposició addicional setena 

La transmissió  de les comunicacions a què fa referència aquesta Llei, 
incloses les referents als avisos i a l’activació, si escau, de les diferents fases 
dels plans de protecció civil, s’efectuaran per mitjans electrònics d’acord amb 
les disposicions generals sobre procediment administratiu pel que fa a les 
comunicacions per mitjans electrònics de les administracions, llevat que els i 
les interessats/des indiquin expressament altres mitjans de comunicació i 
sens perjudici d’altra difusió addicional que es pugui efectuar d’acord amb les 
previsions del Pla. 

Així mateix, també es pot transmetre per mitjans electrònics tota aquella 
informació prevista dins l’àmbit d’aquesta norma i la relacionada amb els 
interessos de la ciutadania.” 

 

 

Secció 2ª 

Modificació de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya 

 

Article  100 

Es modifica l’apartat 2n. de la Disposició addicional primera 2.b), que passa a tenir la 

redacció següent:  

 

“ Disposició addicional primera : 
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“2. Corresponen a les autoritats competents, d’acord amb l’apartat 1, les 
atribucions següents: 

(...) 

b) Les determinades per la Llei de l’Estat 23/1992, del 30 de juliol, de 
seguretat privada. Respecte a les facultats sancionadores establertes per dita 
Llei són competents: 

(...) 

2n. La persona titular de la direcció general competent en matèria de 
seguretat privada, pel que fa a les faltes greus i lleus”. 

 

Article 101 

S’afegeix una Disposició addicional, amb la redacció següent: 

 

 “Setena 

Personal de seguretat privada 

D'acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada 
amb la Policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència 
de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per 
garantir la seguretat en les infraestructures de transport públic de Catalunya 
per compte de l'Administració o entitats del sector públic en el 
desenvolupament de les funcions derivades del servei contractat d'acord amb 
la legislació de contractació pública, es considera que té la condició d'agent 
de l'autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya.” 

 

Article   102 

S’afegeix una Disposició addicional, amb la redacció següent: 

 

 “Vuitena 

Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat 

L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses 
de seguretat privada es realitzarà mitjançant una declaració de responsable, 
en la forma que es determini reglamentàriament”. 
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Secció 3ª 

Modificació de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades 

d'Urgència 112 Catalunya.  

 

Article  103 

Es modifica l’article 13, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 13. Òrgans de govern 

Els òrgans de govern del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 
112 Catalunya són el president o presidenta, el Consell Rector i la Comissió 
Executiva.” 

 

Article 104 

Es modifica l’article 14, que passa a tenir la redacció següent 

 

“2. El vicepresident o vicepresidenta del Centre d'Atenció i Gestió de 
Trucades d'Urgència 112 Catalunya és el secretari o secretària general del 
departament competent en matèria de protecció civil, el qual substitueix el 
president o presidenta en casos d'absència o malaltia i exerceix les funcions 
que aquest li delegui de manera expressa.” 

 

Article 105 

Es modifica l’article 15, que passa a tenir la redacció següent 

“Article 15. El Consell Rector 

1. El Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 
Catalunya és integrat pel president o presidenta, el vicepresident o 
vicepresidenta i els/les vocals titulars següents: 

a) Tres persones designades pel conseller o consellera competent en matèria 
de seguretat pública, una de les quals ha d'ésser el director o directora 
general competent en matèria de protecció civil. 
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b) Tres persones designades pel conseller o consellera competent en matèria 
de salut, una de les quals ha d’ésser el director o directora del Servei Català 
de la Salut. 

c) La persona titular de la unitat directiva que tingui atribuïts el comandament i 
la direcció superior del Cos d'agents rurals d'acord amb la normativa vigent. 

d) Dos persones representants dels ens locals proposades per les entitats 
associatives representatives dels municipis catalans. 

e) Una persona representant de l'Ajuntament de Barcelona proposada per 
l'Alcaldia. 

2. Assisteix a les reunions del Consell Rector el director o directora del Centre 
d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya amb veu però sense 
vot. 

3. Exerceix la secretaria del Consell Rector la persona que a aquest efecte 
sigui designada pel dit Consell.” 

 

Secció 4ª 

Modificació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 

públics i les activitats recreatives 

 

Article 106 

Es modifica l’article 11, que passa a tenir la redacció següent: 

2. Les competències establertes per l'apartat 1.c), d) i e) han d'ésser 
exercides pels òrgans centrals i territorials dependents del departament 
competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, en els 
termes que s'estableixin per reglament. 

 

Article 107  

Es modifica l’apartat 2 de  l’article  24, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. El personal responsable del control d’accés i d’aforaments dels 
establiments oberts al públic ha de complir els requisits professionals i 
d’idoneïtat necessaris. Així mateix  aquest personal ha de realitzar els cursos 
de formació impartits per  un centre degudament habilitat i superar les proves 
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de selecció que aquest centre realitzi, en els termes i condicions  que 
s’estableixin reglamentàriament.” 

 

Article 108 

 Es modifica l’article  37 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. La revocació i la declaració de caducitat s'han de tramitar d'ofici, donant 
audiència als interessats i, si s'acorden, s'ha de fer dins el termini de sis 
mesos d'haver-los notificat l'obertura de l'expedient.2 

 

Article 109 

 Es modifica l’apartat 2 de  l’article  40 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. L'ajuntament ha de comunicar als òrgans territorials dependents del 
departament competent en matèria d'espectacles públics i d'activitats 
recreatives l'atorgament de llicències municipals d'establiments oberts al 
públic de caràcter permanent no desmuntable i qualsevol modificació, 
suspensió, revocació, canvi de titularitat o canvi de domicili a efectes de 
notificacions.” 

 

Article  110 

Es modifica  la lletra a) de l’article 47 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“a) Obrir un establiment o dur a terme espectacles públics o activitats 
recreatives, o fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions 
pertinents, o incomplir-ne les condicions, si comporta un risc greu per a les 
persones o els béns.” 

 

Article  111 

Es modifica la lletra a) l’article 48  , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“a) Obrir un establiment o dur a terme espectacles públics o activitats 
recreatives, o fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions 
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pertinents, o incomplir-ne les condicions, si no comporta un risc greu per a les 
persones o els béns.” 

 

Article  112 

Es modifica l’apartat 3 de  l’article  49 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits 
establerts per aquesta llei i la normativa reglamentària que la desenvolupa, 
sempre que no estigui tipificat com a falta molt greu o greu.” 

 

Article 113 

 Es modifica la lletra a) de  l’article  50 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“a) Una multa de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de reincidència en la 
comissió de faltes molt greus, de fins a 200.000 euros.” 

 

Article  114 

Es modifiquen les lletres a) i j) de  l’article 51  , que passa a tenir la redacció següent: 

“a) Una multa de 1001 a 10.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió 
de faltes greus, de fins a 20.000 euros.” 

“j) Si els infractors són espectadors o usuaris, una multa de  151 a 500  euros 
i, en cas de reincidència en la comissió d'infraccions greus, de fins a 1000 
euros.” 

 

Article 115 

 Es modifica la lletra a) l’article 52  , que passa a tenir la redacció següent: 

 

a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de 
faltes lleus, de fins a 2000 euros. 

 

 

Article  116 
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Es modifica  l’apartat 1 de l’article 59  , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les 
potestats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i 
territorials dependents del departament competent en matèria d'espectacles 
públics i d'activitats recreatives.” 

 

 

Secció 5ª 

Modificació de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 

bous. 

 

Article  117 

Es modifiquen les lletres d) i g) de l’apartat 1  de l’article 6, que passen a tenir la següent 

redacció:  

 

“d) El certificat del tècnic o tècnica municipal o de la persona  o entitat que en 
tingui la competència en què consti expressament que les instal•lacions i els 
elements constructius on tindrà lloc l'espectacle compleixen les condicions de 
seguretat i solidesa suficients” 

g) El certificat expedit per una companyia d’assegurances en què consti que 
l’empresa o entitat organitzadora ha subscrit una pòlissa d’assegurança 
d’accidents i responsabilitat civil per a cobrir els possibles sinistres durant la 
celebració de l’espectacle, que ha d’incloure, com a mínim, la cobertura 
següent: 

Primer. Assegurança d’accidents, que cobreixi tots els participants, inclosos 
els membres de la comissió de bous i el professional taurí que desenvolupa 
les tasques d’expert en bous en l’espectacle, amb les condicions mínimes 
següents: 

— Assistència sanitària il•limitada de tots els participants i assistents, que en 
cobreixi totes les despeses sanitàries. 

— Pòlissa d’assegurança en cas de decés: 12.000 euros. 

— Pòlissa d’assegurança en cas d’invalidesa permanent absoluta i parcial: 
24.000 euros. 
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Capítol 6.  

Àmbit sociosanitari 

 

Secció 1ª 

Modificació de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya 

 

Article  118 

Es modifica l’apartat Primer de la lletra g) de l’article 6, que passa a tenir la redacció 

següent: 

“Primer. A les àrees bàsiques de salut de muntanya i rurals i semiurbanes, la 
nova oficina de farmàcia s’ha d’emplaçar seguint els criteris següents, els dos 
primers  aplicats per ordre de prioritat, l’aplicació dels quals no confereix drets 
indemnitzatoris: 

 "1) Al municipi de l’àrea en què la proporció habitants per oficina de farmàcia 
sigui superior a 2.500 habitants, comptabilitzant-hi l’oficina de farmàcia 
sol•licitada. En cas que hi hagi més d’un municipi en aquestes condicions, al 
municipi en què la proporció sigui superior a la dels altres municipis, 
comptabilitzant-hi en tot cas, l’oficina de farmàcia sol•licitada en cadascun de 
municipis. 

"2) En un municipi sense oficina de farmàcia o en el municipi de l’àrea bàsica 
en què la proporció d’habitants per oficina de farmàcia sigui superior a la dels 
altres municipis que la conformen, comptabilitzant-hi l’oficina de farmàcia 
sol•licitada en cadascun dels municipis. 

“3) Per a la determinació de l’emplaçament de la farmàcia sol•licitada d’acord 
amb els criteris anteriorment esmentats, en el supòsit de municipis no 
pertanyents en la seva totalitat a l’àrea bàsica de salut on correspongui 
l’autorització, s’han de comptabilitzar les oficines de farmàcia i habitants de la 
part del municipi que pertany a aquesta àrea bàsica de salut.” 

 

Article 119 

Es modifica l’article 8, que passa a tenir la redacció següent: 
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“Article 8 

Trasllats 

-1 El o la titular d'una oficina de farmàcia instal•lada en  una àrea  bàsica  
urbana  només  pot  sol•licitar  el  trasllat d'aquesta  oficina  dins  la  mateixa  
àrea bàsica, o a una altra àrea bàsica del  mateix  municipi  en  el  qual  està 
emplaçada,  sempre que la proporció d'habitants per oficina de farmàcia de 
l'àrea  a  la  qual  es  vol  traslladar  no esdevingui  inferior, una vegada 
efectuat el trasllat, a la de l'àrea de provinença i sempre  que  aquest  trasllat  
no deixi sense oficina de farmàcia una àrea bàsica de salut. 

-2 El o la titular d'una oficina de farmàcia instal•lada en una àrea bàsica rural i 
semiurbana o  en  una  àrea  bàsica de  muntanya, només pot  sol•licitar  el  
trasllat  d'aquesta oficina dins el mateix municipi en el qual està emplaçada o  
a un altre municipi de la mateixa àrea bàsica, sempre  que   no  hi hagi una 
oficina de farmàcia ja instal•lada i aquest   trasllat no deixi sense oficina de 
farmàcia una àrea bàsica   de salut. 

- 3 En el trasllat voluntari d’oficina de farmàcia amb canvi d’àrea bàsica de 
salut,  es tindran en compte, als efectes de prioritat,  les sol•licituds 
d’autorització per a la instal•lació de noves oficines de farmàcia corresponents 
a l’àrea bàsica a la qual es pretén el trasllat presentades amb anterioritat a la 
sol•licitud de trasllat.   

-4  En el supòsit de trasllat voluntari, s'han de  respectar les distàncies fixades 
en l'article 6.7.b) d'aquesta Llei. En les altres dues modalitats, es pot fixar per  
reglament una distància menor  respecte  a  la  resta  d'oficines  de farmàcia, 
que en cap  cas  no  ha  d'ésser  menor  de  cent vint-i-cinc metres.  

-5 En els trasllats provisionals no es tindran en compte, als efectes de 
prioritat, ni les sol•licituds d’autorització per a la instal•lació de noves oficines 
de farmàcia ni les sol•licituds d’autorització de locals de noves oficines de  
farmàcia autoritzades formulades amb anterioritat a la sol•licitud del trasllat. 

-6 En els trasllats forçosos i en els trasllats voluntaris que no comportin canvi 
d’àrea bàsica de salut no es tindran en compte, als efectes de prioritat, les 
sol•licituds d’autorització de noves oficines de farmàcia. Per contra, sí es 
tindran en compte les sol•licituds d’autorització de local de noves oficines de 
farmàcia l’autorització de les quals hagi esdevingut ferma en via 
administrativa amb anterioritat a la sol•licitud de trasllat. 

  -7 S'han de determinar per  reglament  les  condicions  del trasllat, que pot 
ésser voluntari, forçós o provisional.” 

 

Secció 2ª 
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Modificació de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels 

catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996  

 

Article  120 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 2, que passa a tenir la redacció següent: 

“2. Aquesta Llei estableix, per a assolir el seu objectiu, una prestació 
econòmica consistent en una subvenció de pagament únic i un seguit 
d’actuacions d’informació i orientació en diversos àmbits, com el dels serveis 
socials, el laboral, el de la formació o el de l’habitatge.” 

 

Article  121 

Es modifica l’article 3, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 3 

Condició de persona retornada  

1. Als efectes del que estableix aquesta Llei, tenen la condició de persona 
retornada i, per tant, el dret a acollir-se a les actuacions que estableix el Pla 
d’ajuda al retorn, les persones que s’indiquen a continuació, sempre que 
compleixin les condicions de l’article 6: 

a) Les persones amb nacionalitat espanyola que retornen d’un estat 
estranger i que, abans d’emigrar, hagin tingut el darrer veïnatge administratiu 
a Catalunya. 

b) Les persones nascudes a Catalunya que foren evacuades o bé que 
hagueren d’exiliar-se’n per raons polítiques i que mantenen llur residència a 
l’estranger. 

c) Els cònjuges o les persones que, d’acord amb la legislació catalana, 
tinguin la condició de parella estable de les persones a què fan referència els 
apartats a) i b), i els descendents d’aquestes fins al segon grau de 
consanguinitat. 

2. Les sol•licituds d’una mateixa unitat familiar o nucli de convivència es 
tramiten en un únic expedient administratiu.” 

 

Article  122 
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Es modifica l’article 4, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 4  

Adquisició i pèrdua de la condició de retornat o retornada 

1. La condició de retornat o retornada s’ha de sol•licitar en el termini dels sis 
mesos següents al retorn a Catalunya. 

2. Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén que la condició de 
retornat o retornada es perd al cap de dos anys de la data del retorn definitiu 
a Catalunya.” 

 

Article  123 

Es deixa sense contingut l’article 5. 

 

Article 124 

 Es modifica l’article 6, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 6 

Requisits  

Les persones a què fa referència l’article 3 han de complir les condicions 
següents: 

a)Tenir més de divuit anys. 

b)Haver residit en un estat estranger, com a mínim, cinc anys contats 
immediatament anteriors al retorn a Catalunya; o haver residit en un estat 
estranger deu anys no continuats, i d’aquests, els tres darrers immediatament 
anteriors al retorn a Catalunya. 

c)Estar empadronades a qualsevol dels municipis de Catalunya.” 

 

Article 125 

 Es modifica l’article 8,  que passa a tenir la redacció següent: 
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“Article 8 

Prestació econòmica 

1. Les persones que compleixen la condició de retornades, d’acord amb el 
que estableixen els articles 3 i 6, i que acrediten una situació de necessitat 
econòmica segons el que s’indica a l’apartat 2 del present article, tenen dret a 
una prestació econòmica consistent en una subvenció de pagament únic. 

2. Als efectes d’acreditar la situació de necessitat econòmica, s’entén que hi 
ha manca de recursos quan els ingressos personals dels dotze mesos 
anteriors a la sol•licitud siguin inferiors a l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya vigent. Aquesta quantia s’incrementa un 30% per cada membre de 
la unitat familiar o de la unitat de convivència que no té patrimoni ni ingressos. 

3. L’import de la prestació equival al 12% de l’indicador de renda de 
suficiència fixat anualment per la llei de pressupostos de la Generalitat. 

4. La prestació econòmica establerta per aquesta Llei no és transmissible i no 
pot ésser embargada ni retinguda ni donada en garantia de cap obligació.” 

 

Article  126 

Es modifica l’article 9, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 9 

Actuacions 

Les ajudes per a la integració de les persones retornades que pateixin una 
situació de desprotecció per raons de caire socioeconòmic es recullen en el 
Pla d’ajuda al retorn, que consisteix en la informació i l’orientació sobre 
algunes o totes les actuacions següents: 

a) Els serveis i les prestacions públics que facilitin la integració a 
Catalunya. 

b) La prestació econòmica de pagament únic en els termes i condicions 
establerts a  l’article 8. 

c) La formació ocupacional. 

d) La inserció laboral, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, i 
l’accés a plans d’ocupació. 

e) El treball per compte propi a Catalunya. 
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f)      Les accions formatives que preveu la Llei 10/2010, del 7 de maig, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 

g) L’habitatge social. 

h) La renda mínima d’inserció. 

i) L’obtenció de la nacionalitat espanyola. 

j) L’homologació i la convalidació tant de títols i d’estudis oficials com del 
permís de conduir. 

k) Totes les altres actuacions que siguin considerades pertinents.” 

 

Article   127 

Es deroguen les Disposicions addicionals  2ª i 3ª. 

 

Secció 3ª 

Modificació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials  

 

Article  128 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 25, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. El Govern, en el procés d'elaboració i revisió de la Cartera de serveis 
socials, ha de garantir la participació cívica i dels ens locals d'acord amb el 
que estableix aquesta llei, ha de justificar qualsevol decrement en la Cartera 
respecte de la versió anterior amb informes del Consell General de Serveis 
Socials i del Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials, i ha de 
tenir en compte les dades del Sistema d'Informació Social i la informació 
procedent de les instàncies socials que siguin rellevants per als serveis 
socials.” 

 

Article  129 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 37, que passa a tenir la redacció següent: 
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“2. L'elaboració del Pla estratègic de serveis socials correspon al departament 
competent en matèria de serveis socials, i la seva aprovació, al Govern. Per a 
elaborar-lo, s'ha d'establir per reglament un procés participatiu amb la 
intervenció del Consell General de Serveis Socials i del Comitè d'Avaluació de 
Necessitats de Serveis Socials.” 

 

Article  130 

Es modifica l’article 40, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 40 

El Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials 

El Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials és l'òrgan tècnic 
encarregat d'estudiar les necessitats socials de la població i d'avaluar 
l'eficiència i la qualitat del sistema de serveis socials. El componen experts 
designats per la Generalitat i per les altres administracions competents en 
matèria de serveis socials. S'ha de regular per reglament la composició, el 
funcionament i les atribucions del Comitè. El Comitè té caràcter consultiu.” 

 

Article  131 

S’addiciona una nova lletra d’) a l’apartat 2 de l’article 50, amb la redacció següent: 

“d’) Coordinar les polítiques públiques en matèria de serveis socials, vetllar 
per llur equitat territorial i articular-les amb els sistemes d'educació, salut, 
cultura, ocupació, habitatge i justícia.” 

 

Article 132 

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 70, que passen a tenir la redacció següent:  

 

“1. Les entitats d’iniciativa privada poden formar part de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública, per a la qual cosa han d’estar acreditades per part 
de l’Administració competent en matèria de serveis socials. 

2. Per a obtenir l’acreditació, l’entitat d’iniciativa privada ha d’estar inscrita en 
el Registre d’Entitats, Serveis i Equipaments socials i complir els requisits 
establerts reglamentàriament per a cada tipologia de serveis socials. 
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3. L’acreditació pot comportar el dret a prestar serveis amb finançament 
públic, d’acord amb que estableix la normativa de serveis socials i l’específica 
aplicable.” 

 

Article  133 

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 71, que passen a tenir la redacció següent: 

“1. Les entitats d’iniciativa privada, d’acord amb el que s’estableixi per 
reglament, han de sol•licitar una autorització per a la prestació de serveis 
socials. 

2. L’autorització administrativa dels serveis de titularitat privada correspon al 
departament competent en matèria de serveis socials i té com a finalitat 
garantir el compliment dels requisits establerts en la normativa de serveis 
socials i la sectorial corresponent. 

L’autorització administrativa dels esmentats serveis comporta la inscripció 
d’ofici en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. Per reglament 
s’han d’establir les dades que han de constar en l’esmentat Registre en 
relació amb les entitats i els serveis.” 

 

 Article 134 

Es deixa sense contingut l’article 72. 

 

Article  135 

Es modifica l’article 96, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 96. Infraccions lleus 

Són infraccions lleus: 

a) No portar el llibre de registre d'usuaris dels serveis o no tenir-lo 
degudament actualitzat d'acord amb els requisits que exigeix la normativa 
reguladora. 

b) Modificar o incomplir les condicions que han motivat l'autorització 
administrativa de funcionament, si es compleixen les condicions materials 
o funcionals legalment exigibles. 

c) Cessar en la prestació del servei, prèviament autoritzat sense comunicar-
ho a l’Administració amb dos mesos d’antelació. 
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d) Incomplir l'obligació legalment establerta de formació del personal 
necessària per a l'exercici de les funcions de l’entitat. 

e) No tenir tauler d'anuncis o publicar-hi informació que no s'ajusti al que 
estableix la normativa o que no s'ajusti a la realitat del funcionament del 
servei o l'establiment. 

f) Incomplir la normativa reguladora de les condicions materials i funcionals 
mínimes que han de complir els serveis i els establiments, si 
l'incompliment no posa en perill la salut o la seguretat dels usuaris i 
sempre que aquesta llei no tipifiqui expressament aquestes infraccions 
com a greus o molt greus.” 

 

Article  136 

Es modifica l’article 97, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 97  Infraccions greus 

Són infraccions greus: 

a) No tenir el programa individualitzat d'atenció i d'activitats, els protocols 
d'actuació i els registres preceptius, o que aquests no s'ajustin a la normativa. 

b) No tenir o no aplicar el reglament de règim interior en els termes previstos a la 
normativa de serveis socials, o no tenir subscrit el contracte assistencial amb 
l'usuari o usuària o incomplir-ne els pactes, o que aquest no s'ajusti a la 
normativa. 

c) No mantenir l'establiment i l'equipament en condicions d'higiene, salubritat i 
confort. 

d) No disposar de la programació de dietes supervisada per la persona 
responsable de l’organització higienicosanitària, que la programació no 
estableixi els nutrients i el valor calòric necessari total diari, que els menús 
preparats no s’ajustin a la programació o que la programació no s’ajusti a les 
necessitats recollides en l’expedient assistencial. 

e) Incomplir o modificar el règim de preus en els termes previstos 
reglamentàriament. 

f) No tenir l'expedient assistencial de cada usuari o usuària, o d’altres 
documents que determina la normativa, degudament actualitzats i amb el 
contingut requerit. 

g) Incomplir la normativa reguladora de l'accés als serveis. 
h) Superar el límit d'ocupació d'usuaris en espais d'ús comú, activitats i 

convivència d'acord amb els criteris que estableix la normativa reguladora de 
les condicions materials mínimes dels establiments. 

i) No comparèixer a les oficines de l'Administració quan els ho demani la 
Inspecció de Serveis Socials amb un requeriment degudament notificat o no 
aportar la documentació requerida. 
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j) Vulnerar el dret de les persones usuàries o, si escau, de qui ostenti la seva 
representació legal o la seva guarda, a ésser informades dels aspectes 
assistencials i de salut i a prendre part en els òrgans de participació 
democràtica, quan correspongui. 
 

k) Dificultar injustificadament als usuaris el gaudiment dels drets que reconeix 
aquesta llei, si no són infraccions tipificades com a molt greus i, en particular 
els que es reconeixen a les lletres b, c, h, i, j, k i q de l'apartat 1 i a l'apartat 2 
de l'article 12. 

l) No tenir cura de la roba i dels estris d'ús personal dels usuaris.” 

 

Article  137 

Es modifica l’article 98, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 98. Infraccions molt greus 

Són infraccions molt greus: 

a) Deixar els serveis o l'establiment sense el personal responsable que 
asseguri que el servei es continuï prestant correctament, sempre i quan es 
comprovi que es desassisteixen les necessitats dels usuaris. 

b) Incomplir la normativa reguladora de la qualificació i la dedicació del 
personal, o no garantir l'atenció directa continuada  

c) Superar el límit d'ocupació d'usuaris o de llits en un dormitori, instal•lar llits 
o altres mobles per a dormir en un espai inadequat per a l'ús de dormitori, 
o fer nous ingressos de persones residents després d'haver estat 
notificada una resolució administrativa de tancament. 

d) No tenir l'establiment adequat al grau de disminució dels usuaris o 
obstaculitzar-ne la llibertat de moviments o el contacte amb l'exterior. 

e) Exercir qualsevol forma de pressió sobre els usuaris, familiars o 
denunciants amb la finalitat de perjudicar l'acció inspectora. 

f) Incomplir els requeriments d'esmena o de mesures correctores imposades 
per l'Administració, si s’afecta la seguretat de les persones usuàries. 

g) Prestar els serveis o canviar-ne l'emplaçament sense autorització 
administrativa, o modificar-ne el contingut, amb relació a l'autorització, 
incomplint les condicions materials o funcionals. 

h) Ocultar la veritable naturalesa del servei social que s’està prestant amb la 
finalitat d’eludir l'aplicació de la normativa corresponent. 

i) Incomplir la normativa reguladora de les condicions materials i funcionals 
mínimes que han de complir els serveis i els establiments, si 
l'incompliment posa en perill la salut o la seguretat dels usuaris. 

j) Tractar els usuaris sense la consideració o el respecte deguts a llur 
dignitat, intimitat o situació psíquica i física, o de manera discriminatòria, ja 
sigui de paraula, per acció o per omissió. 
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k) Imposar als usuaris un horari totalment inadequat pel que fa al descans o 
als àpats d'acord amb els estàndards de vida socialment admesos. 

l) Imposar dificultats injustificades als usuaris per al gaudiment dels drets 
que reconeixen les lletres a, d, e, f, g, l, m, n i o de l'apartat 1 de l'article 
12. 

m) Incomplir les condicions relatives a la higiene, la salut i l'administració 
correctes dels medicaments i a l'accés als recursos sanitaris necessaris. 

n) Immobilitzar o restringir la capacitat física o intel•lectual dels usuaris, per 
mitjans mecànics o farmacològics, sense prescripció mèdica que indiqui la 
durada de la contenció, les pautes de mobilització i la seva revisió, 
excepció feta dels supòsits de perill previstos a l’article 12.1.p). Constitueix 
idèntica infracció el fet de no aplicar aquestes mesures en el cas que 
hagin estat prescrites. 

o) Servir aliments en quantitat insuficient, que no s’adeqüin a la dieta 
prescrita o que no compleixin les condicions higièniques, nutritives i de 
valor calòric, especialment els menjars triturats. 

p) Obstaculitzar l'acció inspectora dels serveis impedint l'accés a 
l'establiment, les dependències i els documents o posant-hi traves, i 
obstaculitzar la comunicació lliure amb els usuaris, treballadors o 
responsables. 

q) Falsejar dades a la Inspecció de Serveis Socials.” 

  

Article 138 

 Es modifica l’article 99, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 99. Sancions 

1. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una amonestació i/o  amb 
una multa per una quantia equivalent a l'import de l'indicador de renda de 
suficiència corresponent a un període d'entre un mes i tres mesos. 

2. Per la comissió d'infraccions greus es pot imposar una de les sancions 
següents o més d'una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l'import de l'indicador de renda de 
suficiència corresponent a un període d'entre tres mesos i un dia i set 
mesos. 

b) Inhabilitació temporal per un període de fins a cinc anys del director o 
directora o de la persona responsable higienicosanitària del servei. 

c) Prohibició de finançament públic per un període màxim de dos anys. 
d) Tancament total o parcial de l'establiment o suspensió total o parcial 

de la prestació de serveis o de l'acompliment d'activitats, per un 
període d'un any. 
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3. Per la comissió d'infraccions molt greus es pot imposar una de les sancions 
següents o més d'una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l'import de l'indicador de renda de 
suficiència corresponent a un període d'entre set mesos i un dia i deu 
mesos. 

b) Inhabilitació definitiva o temporal per un període superior a cinc anys i 
no superior a deu anys del director o directora o de la persona 
responsable higienicosanitària del servei. 

c) Prohibició de finançament públic per un període superior a dos anys i 
inferior a cinc anys. 

d) Tancament total o parcial de l'establiment o suspensió total o parcial 
de la prestació de serveis o de l'acompliment d'activitats, per un 
període superior a un any i no superior a cinc anys. 

e) Cancel•lació total o parcial de l'autorització de l'operativitat social de 
l'entitat. 

4. L'òrgan sancionador pot acordar publicar les sancions fermes en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, o comunicar-ho als usuaris.” 

 

Article  139 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 100, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“5. L'objectiu de tot procediment sancionador en matèria de serveis socials és 
la correcció de les distorsions i dels perjudicis que les infraccions puguin 
causar al Sistema Català de Serveis Socials en el seu conjunt.  

Amb aquesta finalitat, abans d’iniciar un procediment sancionador per 
infraccions lleus o per infraccions greus no relacionades amb l’àmbit 
higienicosanitari, s’ha d’acreditar documentadament que el personal inspector 
ha advertit de la norma infringida i que les persones responsables del servei 
afectat no han esmenat la irregularitat en el termini fixat a l’efecte.“ 

 

 

Secció 4ª 

Modificació de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones 

acompanyades de gossos d’assistència 
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Article 140 

 Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 8, que passa a tenir la redacció següent: 

 “d) S’evidencien maltractaments al gos sancionables d’acord amb el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril, o de la norma que el substitueixi.” 

 

Article  141 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 31, que passa a tenir la redacció següent: 

“1. Les competències d’incoació i resolució dels expedients sancionadors 
emparats per aquesta llei corresponen a l’entitat o a l’òrgan que gestiona les 
prestacions en matèria d’assistència i serveis socials. La instrucció d’aquests 
expedients s’ha d’encomanar a l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció en 
l’estructura orgànica del departament competent en matèria de serveis 
socials.”  

 

Article 142 

 Es modifica l’apartat 3 de l’article 31, que passa a tenir la redacció següent:  

“3. Els expedients sancionadors per faltes tipificades en el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, o 
la norma que el substitueixi, són tramitats i resolts pels òrgans determinats en 
les dites normes.” 

 

 

Secció 5ª 

Modificació de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut 

 

Article  143 

Es modifiquen les lletres e) i f) de l’article  9 i s’hi addiciona una nova lletra f’), d’acord amb la 

redacció següent: 
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“e) Elaborar i gestionar el Cens d’equipaments i serveis juvenils previst a 
l’article 34, i prestar assistència i cooperació als equipaments i serveis juvenils 
que s’hi recullin. 

f) Regular per reglament, si escau, aquells equipaments i serveis juvenils que, 
per la seva especial naturalesa i pel caràcter públic de llurs funcions, ho 
requereixin. 

f’) Ordenar, inscriure i gestionar el Cens d’entitats juvenils previst a l’article 
41.” 

 

Article  144 

Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 27. 

 

Article  145 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 33, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. Els equipaments juvenils són els espais físics de titularitat de les 
administracions públiques o entitats sense ànim de lucre on es presten els 
serveis juvenils. Als equipaments juvenils també s’hi acull i s’hi dinamitza les 
entitats juvenils.” 

 

Article  146 

Es modifica l’article 34, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 34  

Cens d’equipaments i serveis juvenils 

1. L’Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en 
matèria de joventut, ha d’organitzar i mantenir un Cens d’equipaments i 
serveis juvenils. El departament competent en matèria de joventut ha de 
regular per ordre del Conseller el Cens d’equipaments i serveis juvenils. 

2. L’objecte del Cens és recollir de forma ordenada i sistematitzada els 
equipaments i serveis juvenils existents al territori. 
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3. La finalitat del Cens és difondre els equipaments i serveis juvenils 
disponibles, ajudar al diagnòstic de les mancances i fer-ne el tractament 
estadístic per tal de millorar les polítiques de joventut. El Cens ha de ser la 
base per a l’elaboració del Mapa general d’instruments d’execució de les 
polítiques de joventut. 

4. Poden ser objecte de regulació específica i, si escau, d’un registre propi, 
determinades modalitats d’equipaments o serveis juvenils, atenent a la seva 
especial naturalesa i al caràcter públic de llurs funcions.” 

 

Article  147 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 35, que passa a tenir la redacció següent: 

“1. Els poders públics que duen a terme polítiques de joventut han de 
promoure la creació i la consolidació dels equipaments i serveis juvenils en 
base al Cens d’equipaments i serveis juvenils.” 

 

Article 148 

 Es modifica l’article 41, que passa a tenir la redacció següent: 

“Article 41  

Cens d’entitats juvenils 

1. El Cens d’entitats juvenils està adscrit al departament competent en 
matèria de joventut. 

2. El funcionament del Cens d’entitats juvenils i les formes d’accés, 
d’inscripció i de cancel•lació s’han de regular per ordre. 

3. La inscripció al cens d’entitats juvenils no té funcions constitutives. 

4. L’òrgan competent en matèria de joventut s’ha de coordinar amb la resta 
d’administracions públiques, i també amb l’òrgan de l’Administració de la 
Generalitat encarregat de gestionar el Registre general d’associacions, per a 
garantir l’actualització de les dades del Cens d’entitats juvenils. 

5. A les entitats inscrites al Cens d’entitats juvenils se’ls reconeix: 

a) La capacitat d’interlocució, en l’àmbit territorial i sectorial que els 
correspongui. 

b) La capacitat de participar en els òrgans consultius de les 
administracions públiques quan aquestes ho requereixin. 
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c) La possibilitat de rebre subvencions de l’Administració de la 
Generalitat.” 

 

 

Article  149 

Es deroguen les Disposicions transitòries 5ª, 6ª i 7ª 

 

Secció 6ª 

Modificació de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència 

 

Article 150 

S’addiciona una nova lletra h) a l’article 157, amb la redacció següent: 

 

“h) Incomplir, els progenitors, tutors o guardadors de l’infant o adolescent, 
durant la tramitació d’un expedient de desemparament, l’obligació prevista a 
l’article 106.4 de comparèixer a la seu administrativa a la qual se’ls convoqui, 
quan no constitueixi una infracció greu.” 

 

Article 151 

 S’addicionen les noves lletres p), q) i r) a l’article 158, amb la redacció següent: 

 

“p) Incomplir, els ciutadans que tenen coneixement de la situació de 
desemparament en què es troba un infant o adolescent, el deure de 
comunicació previst en l’article 100.1, quan no constitueixi una infracció molt 
greu.  

q) Incomplir, els progenitors, tutors o guardadors de l’infant o adolescent, 
durant la tramitació d’un expedient de desemparament, l’obligació prevista en 
l’article 106.4 de comparèixer a la seu administrativa a la qual se’ls convoqui 
quan l’incompliment suposi o pugui suposar un perill greu o molt greu per a la 
integritat física o psíquica de la persona menor d’edat. 
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r) Obstaculitzar o impossibilitar l’execució de les mesures de protecció 
acordades per l’entitat pública competent en matèria de desemparament, 
quan no constitueixi una infracció molt greu.” 

  

Article  152 

S’addicionen les noves lletres g) i h) a l’article 159, amb la redacció següent: 

 

“g) Incomplir, els ciutadans que tenen coneixement de la situació de 
desemparament en què es troba un infant o adolescent, el deure de 
comunicació previst a l’article 100.1, quan l’incompliment suposi o pugui 
suposar un perill greu o molt greu per a la integritat física o psíquica de la 
persona menor d’edat. 

h) Obstaculitzar o impossibilitar l’execució de les mesures de protecció 
acordades per l’entitat pública competent en matèria de desemparament quan 
la situació suposi o pugui suposar un perill greu o molt greu per a la integritat 
física o psíquica de la persona menor d’edat.” 

 

Article  153 

Es modifica l’article 161, de manera que el seu contingut actual passa a constituir-ne 

l’apartat 1, i s’addiciona un apartat 2, amb la redacció següent: 

 

“2. En els supòsits previstos als apartats b), c), d), i h) de l’article 157, als 
apartats a), b), d), e), p), q) i r) de l’article 158, i als apartats a), b), g) i h) de 
l’article 159, l’òrgan competent per sancionar pot substituir, amb el 
consentiment del presumpte infractor, les sancions econòmiques previstes en 
l’apartat anterior per les mesures educatives o socials que es determinin 
reglamentàriament, tenint en compte els criteris de graduació previstos a 
l’article 163.1” 

 

Article  154 

Es deroga la Disposició final tercera. 
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Capítol 7. 

Àmbit de territori 

 

Secció 1ª 

Modificació de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya 

Article   155 

Es modifica l’article 11.c) que passa a tenir la redacció següent:  

 

“c) De consulta i assistència: Consell Assessor” 

 

Article   156 

Es modifica l’article 12.1.d) que passa a tenir la redacció següent: 

 

“d) Un nombre de vocals que serà determinat pel Govern entre els qui hi 
haurà d’haver necessàriament representants de l’Administració de la 
Generalitat, de les administracions locals i de les entitats l’activitat de les 
quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat.” 

 

Article   157 

Es suprimeix l’apartat 4 de l’article 13 

 

Article   158 

Es modifica l’article 17 que passa a tenir la següent redacció:  

 

Article 17.  Consell Assessor  
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1. El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és l'òrgan en el qual hi 
ha representats tots els sectors interessats en l'àmbit portuari català, a 
fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.  

2. El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és integrat pel president 
o presidenta de l’ens, pel vicepresident o vicepresidenta, pel gerent o 
la gerent i per un nombre de vocalies que seran determinades pel 
Govern entre els qui hi haurà d’haver necessàriament representants 
de l’Administració de la Generalitat, de les administracions locals i de 
les entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les 
competències de Ports de la Generalitat.  

3. El secretari o secretària del Consell Assessor de ports de la 
Generalitat és el mateix que el del Comitè Executiu de l'ens i assisteix 
a les sessions amb veu i sense vot.  

4. El Consell Assessor es reuneix en sessió ordinària almenys dues 
vegades l'any, i extraordinàriament sempre que ho sol•licitin el 
president o presidenta o un terç dels membres. 

 

 

Article  159 

Es modifica l’article 18 que passa a tenir la següent redacció: 

 

“Article 18. Funcions  

Correspon al Consell Assessor:  

a. Informar sobre l'avantprojecte de pressupost d'explotació i de capital de Ports 
de la Generalitat.  

b. Proposar al Comitè Executiu l'aprovació de les normes generals relatives als 
serveis portuaris  

c. Informar sobre el programa d'actuació, d'inversió i de finançament de Ports de 
la Generalitat.  

d. Informar sobre el balanç i la memòria anual de Ports de la Generalitat.  
e. Informar sobre la fixació de les tarifes i els cànons que ha d'aplicar Ports de la 

Generalitat.  
f. Informar sobre la constitució de consorcis.  
g. Informar sobre les operacions de crèdit concertades per l'entitat.  
h. Assessorar l'ens en totes les qüestions relacionades amb les activitats de 

Ports de la Generalitat i emetre informe sobre qualsevol assumpte sobre el 
qual sigui consultat en l'àmbit de les seves competències.  

i. Informar sobre la proposta de tarifes pels serveis que es prestin i de les taxes 

que ha d'aplicar Ports de la Generalitat.  

j. Qualsevol altra que li pugui ésser conferida d'acord amb la legislació vigent 
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Article   160 

Es modifica l’article 19.2 que passa a tenir la següent redacció: 

 

“El o la responsable territorial de cada zona portuària porta a terme la gestió 
directa de la zona portuària corresponent i de les autoritzacions d’activitat i de 
prestació de serveis portuaris, d’acord amb les directrius que imparteixi el 
gerent o la gerent de Ports de la Generalitat, i exerceix les funcions 
assignades reglamentàriament. ” 

 

Article 161 

 Es modifica l’article 26 que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Els recursos administratius, reclamacions i revisions formulades contra els 
actes dictats en exercici de potestats administratives pels òrgans de govern i 
de gestió de Ports de la Generalitat es regeixen pel que estableix la legislació 
sobre règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.  

2. A l’efecte d’interposició de recursos administratius, el Comitè Executiu té 
com a superior el President de Ports de la Generalitat. 

3.  Els actes administratius del President de Ports de la Generalitat posen fi a 
la via administrativa” 

 

Article 162 

 Es modifica el títol del Títol IV que passa a tenir la redacció següent: 

  

“Gestió del domini públic portuari” 

 

Article  163 

Es modifica el títol de l’article 71 que passa a tenir la redacció següent: 
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“Utilització del domini públic portuari” 

 

Article  164 

S’addiciona un apartat sisè a l’article 77 amb la redacció següent:  

 

“6. Sense perjudici del que disposa l’apartat 1, l'exercici d'activitats en els 
espais portuaris està subjecte a comunicació prèvia quan no impliqui 
l'ocupació privativa del domini públic portuari i la seva durada no excedeixi 
d'un mes. Si en el període de 10 dies des de la comunicació de l’exercici 
d’activitats no hi ha un pronunciament exprés en sentit contrari, l’activitat es 
pot iniciar.” 

 

Article  165 

Es modifica l’article 84.2 que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat pot autoritzar, sense cap 
altre tràmit, les obres de manteniment, reparació i rehabilitació d’una 
concessió administrativa, així com les obres de millora que no impliquen 
canvis substancials respecte els projectes aprovats i les ampliacions 
concessionals amb superfície de domini públic portuari colindant amb un 
percentatge inferior al 10% de la superfície fixada en l’acta de reconeixement.” 

 

Article  166 

S’addiciona un apartat tercer a l’article 84.2 amb la redacció següent: 

 

“3. Un cop atorgades, les concessions s’han d’inscriure al Registre de la 
Propietat, sens perjudici del que disposa l’article 76.” 

 

Article  167 
Es modifica l’article 101.2 que passa a tenir la redacció següent: 
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“2. L’actuació inspectora ha d’ésser feta pel personal específicament designat 
i autoritzat per l’administració portuària. En qualsevol cas aquest personal té 
la consideració d’agent de l’autoritat en l’exercici de llurs funcions i en els 
actes de servei.” 

 

Article 168 

S’afegeix la lletra k)  a l’apartat 3 de l’article 102 amb la redacció següent: 

 

“k) la realització de les activitats a què es refereix l’article 77.6 d’aquesta llei 
sense haver-ho comunicat prèviament a l’administració portuària”. 

 

Article  169 

Es modifica l’apartat 1.7.b) de l’annex 1, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“Als efectes del que estableix la lletra a, s’entén que hi ha abandonament a 
partir dels cinc mesos d’impagament i quan el possible valor en venda no 
assoleixi l’import de la facturació emesa no abandonada; tot això, sens 
perjudici de la competència de l’Administració de Duanes en la determinació 
de l’abandonament de mercaderies incloses en procediment de despatx. 

Es consideraran directament abandonats els béns descrits que es trobin en la 
zona de servei portuària sense autorització i que no tinguin matrícula o dades 
suficients per identificar la persona propietària o consignatària.” 

 

Article  170 

S’addiciona una lletra d) a l’apartat 1.7 de l’annex 1 amb la redacció següent: 

 

“Correspon a l’administració portuària la propietat dels vaixells, vehicles i 
altres objectes i béns que hagin estat declarats en situació d’abandonament, 
així com les quantitats obtingudes en cas d’alienació mitjançant pública 
subhasta.” 
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Article  171 

S’addiciona una lletra e) a l’apartat 1.7 de l’annex 1 amb la redacció següent: 

 

“Els vaixells, vehicles, maquinària i estris en general que romanguin en la 
zona de servei portuària per un període superior a un mes en el mateix lloc i 
presentin desperfectes que permeten presumir racionalment la seva situació 
d’abandonament i de deixalla, s’han de tractar com a residus.” 

 

Article  172 

Es modifica la Disposició addicional tercera que passa a tenir la redacció següent:  

 

“Correspon al Comitè Executiu de Ports de la Generalitat aprovar la relació de 
llocs de treball de l’empresa, tot especificant les categories i les funcions que 
corresponen a cadascun.” 

 

Article   173 

S’addiciona una Disposició transitòria setena que amb la següent redacció: 

 

“Fins que el Govern no determini el nombre i la distribució de les vocalies del 
Comitè Executiu i del Consell Assessor de Ports de la Generalitat, aquest 
manté la seva composició actual.” 

 

 

Secció 2ª 

Modificació de la llei  10 / 2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i 

continentals. 

 

Article  174 

Es modifica l’article 1, que passa a tenir la redacció següent :   
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“1. Aquesta Llei té per objecte la regulació del transport de passatgers, en 
aigües marítimes i continentals, en embarcacions que disposen de mitjans 
mecànics de propulsió, degudament autoritzades i amb retribució, amb 
independència de la finalitat que tinguin i del caràcter directe o indirecte de la 
contraprestació econòmica. 

2. Resten fora de l’àmbit de regulació d’aquesta Llei el lloguer d’embarcacions 
sense patró, sempre que el lloguer no tingui com a finalitat última prestar el 
servei de transport de  passatgers. Així mateix, en queden exclosos el 
transport amb finalitat d’esbarjo sense rebre contraprestació econòmica i les 
activitats que es fan amb embarcacions que no disposen de mitjans mecànics 
de propulsió.” 

 

Article  175 

Es modifica l’article 2, que passa a tenir la redacció següent :  

 

“Es regeixen per aquesta Llei els serveis de transport següents: 

a) Transport en aigües continentals: el trasllat de passatgers que es fa 
íntegrament entre punts situats a les riberes dels rius que transcorren pel 
territori de Catalunya. Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén 
també per navegació en aigües continentals la que es fa per les aigües dels 
llacs, de les llacunes i dels embassaments situats al territori de Catalunya. 

b) Transport en aigües marítimes: el trasllat de passatgers  que es fa 
íntegrament entre ports i llocs del litoral de Catalunya i el que es fa entre 
aquests i els punts situats a les riberes dels rius que transcorren pel territori 
de Catalunya fins al lloc on siguin navegables o es faci sensible l’efecte de les 
marees.2 

 

Article 176 

 Es modifica l’article 3, que passa a tenir la redacció següent :   

 

“1. Els serveis de transport de passatgers  són els destinats principalment al 
transport de persones i, si escau, llurs equipatges. S’entenen que són 
compresos dins aquesta modalitat, entre altres activitats, els creuers turístics, 
el desplaçament a indrets per a fer pràctiques esportives i també, en general, 
qualsevol activitat comercial que comporti el trasllat de persones en 
embarcacions proveïdes de mitjans mecànics de propulsió. 
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2. Els serveis de transport de passatgers  que són objecte d’aquesta Llei, 
d’acord amb les condicions de prestació, es classifiquen en línies regulars i en 
línies no regulars o ocasionals: 

a) Les línies regulars són les que se subjecten a itineraris, freqüència 
d’escales, preus i altres condicions de transport prèviament establertes i que 
es presten amb una periodicitat predeterminada. 

b) Les línies no regulars o ocasionals són les que no estan incloses en els 
termes que estableix la lletra a.2 

 

Article   177 

Es modifica l’article 4.1 , que passa a tenir la redacció següent :  

 

“1. El transport de passatgers en aigües continentals i marítimes  requereix 
l’obtenció prèvia de l’autorització administrativa corresponent, expedida per la 
direcció general competent en matèria de transports.” 

 

Article  178 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 7, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“2. Les sol•licituds per a obtenir les autoritzacions han d’anar acompanyades 
per la documentació acreditativa del compliment dels punts següents: 

b) La documentació acreditativa que l’embarcació o les embarcacions que es 
destinen al servei sol•licitat compleixen els requisits exigits per la normativa 
vigent per a poder navegar i que compleixen els requeriments tècnics i de 
seguretat en funció de les característiques del transport que han de fer, en la 
qual han de constar el nombre màxim de passatgers que es poden 
transportar,  emesos per l’administració competent en matèria de seguretat 
del transport i de la vida humana a la mar i en matèria d’inspecció tècnica i 
operativa d’embarcacions, tripulacions i mercaderies. 

 

f) Una declaració responsable de no tenir cap deute amb l’Administració de la 
Generalitat, així com de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i 
tributàries amb aquesta Administració, amb l’Administració General de l’Estat, 
així com de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 
Amb l’autorització expressa per la seva comprovació d’ofici per part del 
departament competent en matèria de transports.” 
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Article 179 

 Es modifica l’article 10.2 que passa a tenir la redacció següent :  

 

“2. El termini màxim per a resoldre i notificar les sol•licituds d’autorització que 
són objecte d’aquesta Llei és de tres mesos, un cop transcorregut el qual, si 
no s’ha dictat i notificat cap resolució expressa, s’entén que són 
desestimades.” 

 

Article 180 

 Es modifica la lletra g) de  l’article 18, que passa a tenir la següent redacció:   

 

g) Modificar les característiques tècniques i de seguretat de l’embarcació 
acreditades per l’Administració competent en matèria de seguretat en el 
transport i de la vida humana a la mar, i en matèria d’inspecció tècnica i 
operativa d’embarcacions i tripulacions, d’acord  amb les quals es va atorgar 
l’autorització corresponent. 

 

Article  181 

Es modifica l’article 21.1 que passa a tenir la redacció següent:  

 

“1.Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de fins a 3.000 euros; 
les greus amb una multa de 3.001 euros a 15.000 euros, i les molt greus, amb 
una multa de 15.001 euros a 30.000 euros.” 

 

Article  182 

Es modifica l’article 23, que passa a tenir la següent redacció:  

 

1. La competència per imposar les sancions establertes per aquesta llei 
correspon al Departament competent en matèria de transports.  
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2. En el cas de les sancions molt greus, han de ser imposades per  la persona 
titular de la Direcció general competent en matèria de transports. 

3. En el cas de les sancions greus i lleus han de ser imposades per la persona 
titular del Servei Territorial corresponent. 

 

 

Secció 3ª 

Modificació de la llei 12 / 2002, de 14 de juny,  del transport per cable 

 

 Article 183 

Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 8, que passa a tenir la redacció següent: 

“a) Les que tenen la consideració de servei públic, que són les instal·lacions 
destinades a satisfer les necessitats de desplaçament de les persones, 
garantint-los el dret a la mobilitat, i que presten el servei de manera 
continuada, amb subjecció a un calendari i uns horaris aprovats per 
l'Administració, així com aquelles instal·lacions que, dedicades a un ús turístic 
o de lleure, gaudeixen d'entitat pròpia.” 

 

 

Secció 4ª 

Modificació de la llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària  

 

Article 184 

Es modifica l’apartat 10 de l’article 10, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“10. L’aprovació dels projectes bàsics i dels constructius i l’aprovació de 
projectes modificats d’aquests comporten la declaració d’utilitat pública o 
interès social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels 
béns i els drets afectats, als efectes  de l’expropiació forçosa, l’ocupació 
temporal i la imposició o modificació de servituds. Així mateix comporten 
l’aplicació de les limitacions a la propietat que estableix aquesta Llei.” 
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Article 185 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 11, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. L’aprovació del Pla de delimitació i utilització de les zones de servei 
comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració 
d’urgent ocupació dels béns i els drets afectats, als efectes de l’expropiació 
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o la modificació de servituds. Així 
mateix comporta l’aplicació de les limitacions a la propietat que estableix 
aquesta Llei. “ 

 

Article  186 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 38, que passa a tenir la següent redacció:  

 

“3. Els empleats del titular de la infraestructura i de les empreses ferroviàries 
tenen, en els actes de servei i en els motivats per aquests, la consideració 
d'agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions, especialment les de 
vigilància immediata de l'observança, pels usuaris i per tercers en general, de 
les regles que estableixen les lleis i els reglaments. Els dits empleats han 
d'exercir les funcions inspectores corresponents i han de donar compte de les 
infraccions detectades als òrgans administratius competents, els quals han de 
supervisar, en tots els casos, la inspecció, la tramitació de les denúncies 
presentades i la imposició de les sancions corresponents, si escau.” 

 

Article  187 

Es modifica l’apartat b) de l’article 63, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“b) Incomplir l’empresa ferroviària  les condicions  que fixen les autoritzacions 
administratives, els altres títols habilitants i els contractes formalitzats amb 
l’administració,  si es posa en perill la seguretat de les persones, dels béns o 
del trànsit ferroviari.” 

 

Article  188 
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Es modifica l’apartat a) de l’article 64, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“a) Incomplir l’empresa ferroviària  les condicions essencials que fixen les 
autoritzacions, els altres títols habilitants i els contractes formalitzats amb 
l’administració,  de forma que es vegin alterades  de forma significativa les 
condicions d’utilització del servei per part dels usuaris i sempre que  no hi 
concorren les circumstàncies perquè sigui una infracció molt greu. 

Es consideren essencials les condicions  relatives a la freqüència i la 
regularitat del servei en tant en quant el seu incompliment comporti 
interrupcions i retards significatius.” 

 

Article  189 

S’addiciona un nou apartat q) a l’article 65, amb la redacció següent : 

  

“q) Incomplir l’empresa ferroviària  les condicions que fixen les autoritzacions, 
els altres títols habilitants i els contractes formalitzats amb l’administració,  
sempre que   no hi concorren les circumstàncies perquè sigui una infracció 
molt greu o greu.” 

 

Article  190 

S’addiciona un nou apartat 8 a l’article 66 , amb la redacció següent :  

 

“En el cas de les infraccions previstes en els articles 63 b), 64 a ) i 65 q)  
tenen la consideració d’infraccions independents  les que s’hagin comés de 
forma reiterada ja sigui perquè afecten a diverses circulacions ferroviàries, a 
diverses línies ferroviàries  o perquè s’estenguin al llarg de diverses jornades, 
successives o no. “ 

 

Article  191 

S’addiciona un nou paràgraf a l’apartat 4 de l’article 67, amb la redacció següent: 
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“A aquests efectes, les empreses ferroviàries poden fer, abans de l’inici o 
durant la jornada laboral d’aquest personal,  les actuacions que resultin 
adients  de prevenció, control i seguiment per a la detecció de nivells 
d’alcohol, estupefaents, substancies tòxiques o altres substàncies i han 
d’aplicar les mesures disciplinàries corresponents davant la negativa a 
sotmetre’s a les proves o en cas de deteccions positives.” 

 

 

Secció 5ª 

Modificació del Text refós de la llei de carreteres aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 

d’agost. 

 

Article  192 

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de  l’article 19 , que passen a tenir la següent redacció: 

 

“2. L’aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d’utilitat 
pública i la declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels drets 
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la 
imposició o modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les 
limitacions a  la propietat que estableix el capítol 1 del títol quart. 

 

3. La declaració d’utilitat pública i la declaració d’urgent ocupació es refereixen 
també als béns i drets compresos en el replantejament del projecte i en les 
modificacions d’obres que es puguin aprovar posteriorment”. 

 

Article  193 

S’afegeix un nou article, l’article 39 bis, amb el següent redactat: 

 

“Article 39 bis. Prohibició específica  

Es prohibeix l’ocupació temporal de les zones de domini públic, servitud i 
d’afectació  per a realitzar-hi usos i activitats relacionades amb la prestació de 
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serveis de naturalesa sexual els quals no són compatibles amb la seguretat 
de la via i amb la finalitat pròpia d’aquesta.” 

 

Article 194 

 S’afegeix una nova lletra, la k)  en l’article 56.4, amb el següent redactat: 

 

“k) Ocupar de forma temporal les zones de domini públic, servitud i afectació 
per realitzar-hi usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de 
naturalesa sexual.” 

 

Article  195 

S’afegeix un nou apartat, el tercer, en l’article 58, que passa a tenir la següent redacció: 

“58.3 Són responsables de les infraccions per l’ocupació temporal de les 
zones de domini públic, servitud i afectació per a realitzar-hi usos i activitats 
relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual, tant la persona 
que ofereix la prestació d’aquests serveis com la persona que els sol•licita o 
accepta.” 

 

Article  196 

S’afegeix una nova lletra d) en l’article 60.4, amb el següent redactat: 

 

“ d) Al/la director/a del Servei Català de Trànsit per les infraccions previstes en 
l’article 56.4.k). A aquests efecte, el procediment sancionador serà tramitat pel 
departament competent en matèria de seguretat.” 

 

Capítol 8. 

 Àmbit de procediment administratiu 

 

Secció 1ª 
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Modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 

Govern. 

 

 Article   197 

Es modifiquen els  apartats 3 i 4  de l’article 36, que passen a tenir la següent redacció: 

 

“Article 36. Iniciativa legislativa del Govern 

 

3. Els avantprojectes de llei han de contenir una exposició de motius i han 
d'anar acompanyats amb la documentació següent: 

 

a) Una memòria general, amb els estudis, els informes i els dictàmens 
pertinents sobre la necessitat de la iniciativa, que ha de contenir, com a 
mínim, l'adequació de la norma als fins que es persegueixen; el marc 
normatiu en què s'insereix; la relació de les disposicions afectades per 
l'avantprojecte de llei i la taula de vigències i derogacions resultants; la 
competència de la Generalitat sobre la matèria; la incidència de les mesures 
proposades en termes de simplificació administrativa i reducció de càrregues  
i la relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el 
tràmit d'audiència o la procedència de sotmetre l'expedient a informació 
pública. 

 

b) Un informe econòmic sobre l'estimació del cost i l'impacte econòmic 
derivats de l'aplicació de la norma. 

 

c) Un informe d'impacte de gènere. 

 

d) Un informe emès pels serveis jurídics dels departaments concernits i els 
altres informes que siguin preceptius d'acord amb la normativa vigent. 

 

e) Un informe de valoració de   les observacions i al·legacions presentades en 
els tràmits d’audiències i informació pública, si escau, i de les altres dades 
d’interès  per a conèixer el procés d’elaboració de la norma.  
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4. El departament encarregat de l'elaboració d'un avantprojecte de llei el pot 
sotmetre a informació pública o a audiència de les entitats que tinguin 
encomanada per llei la defensa d'interessos que es podrien veure afectats per 
l'entrada en vigor de la llei. El termini d'informació o d'audiència no pot ésser 
inferior a quinze dies hàbils, llevat que es redueixi fins a un mínim de set dies 
hàbils, si raons degudament motivades així ho justifiquen. “ 

 

 

 

Secció 2ª 

Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de  les 

administracions públiques de Catalunya.  

 

Article  198  

 Es modifica l’apartat 7 de l’article 10, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“10.7. El règim jurídic de l’encàrrec de gestió previst en aquest article no és 
d’aplicació quan l’encàrrec té un objecte propi d'un contracte inclòs en l'àmbit 
d'aplicació de la legislació de contractes del sector públic. De conformitat amb 
el que disposa la dita legislació, l’encàrrec només es pot fer a organismes o 
entitats públiques que tinguin la condició de mitjà propi de l'administració, 
organisme o entitat pública.” 

 

Article 199 

 Es modifica l’article 35, que passa a tenir la redacció següent 

 

“Article 35: Declaració responsable i comunicació prèvia  

1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per declaració responsable el document 
subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva 
responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent 
per a accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que 
disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a 
mantenir-ne el compliment durant la vigència d'aquest reconeixement o 
exercici. 
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2. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per comunicació prèvia el document 
subscrit per la persona interessada amb què posa en coneixement de 
l'Administració pública competent fets o elements relatius a l'exercici d'un dret 
o a l'inici d'una activitat, tot indicant els aspectes que el poden condicionar, i 
que s'acompanya, si escau, de la documentació necessària per al seu 
compliment de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial. 

 

3. La declaració responsable i la comunicació prèvia  han d'incloure les dades 
relatives a la identificació de qui les subscriu i els requisits i fets a què es 
refereixen els apartats anteriors, que s'han de fer constar, en cada cas, de 
manera expressa, clara i precisa.” 

 

Article 200 

Es modifica l’article 36, que passa a tenir la redacció següent 

 

“Article 36. Efectes 

La declaració responsable i la comunicació prèvia,  sens perjudici dels efectes 
concrets que en cada cas determini la legislació sectorial, permeten , amb 
caràcter general, el reconeixement o l’exercici d’un dret o bé l’inici de l’activitat 
des del dia de la seva presentació, i faculten l’administració pública competent 
per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.” 

 

Article   201 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 61, que passa a tenir la redacció següent 

 

“Article 61: Iniciació: 

1. El procediment d’elaboració d’un projecte de disposició reglamentària 
s’inicia a proposta  del departament  competent en la matèria del projecte. 
Si es tracta de matèries de competència de més d’un departament la 
proposta ha de ser conjunta o del titular o la titular del Departament de la 
Presidència.” 

 

Article  202 
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Es modifica l’article 64, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 64. Documentació 

1. Els projectes de disposicions reglamentàries han d'anar acompanyats 
sempre d'una memòria general , dels informes preceptius i els que sol•liciti 
l'òrgan instructor. 
 

2. La memòria general ha de contenir: 

a) La justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i 
l'adequació d'aquesta als fins que es persegueixen. 

b) El marc normatiu en què s'insereix el projecte de disposició 
reglamentària. 

c) La relació de les disposicions afectades pel projecte de disposició 
reglamentària i la taula de vigències i derogacions resultants. 

d)La incidència de les mesures proposades pel projecte de disposició 
reglamentària en termes d'opcions de regulació, de simplificació 
administrativa i de reducció de càrregues administratives per als 
ciutadans i les empreses. 

e) La competència de la Generalitat sobre la matèria. 

f) La relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha 
d'atorgar el tràmit d'audiència, així com la procedència, si escau, de 
sotmetre l'expedient a informació pública. 

 

3. Acompanyen a la memòria general els informes següents: 

a) Un informe d’impacte pressupostari, en què s'avalua la repercussió 
de la disposició reglamentària en els recursos personals i materials i 
en els pressupostos de la Generalitat, i també les fonts i els 
procediments de finançament, si escau. . En els supòsits en què la 
unitat directiva que tramita la disposició reglamentària consideri que 
aquesta no té cap incidència en els pressupostos de la Generalitat, 
l'informe d'impacte pressupostari, subscrit pel titular o l a titular de la 
unitat directiva, ha de justificar de manera motivada l'absència de 
despesa pública. 

b) Un informe d'impacte de gènere. 

c) Un informe de valoració de les observacions i al•legacions 
presentades en els tràmits d’audiència i informació pública, si escau,  i 
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de les altres dades d’interès per a conèixer el procés d’elaboració de la 
norma.” 

 

Article 203   

Es modifica  l’apartat 1 de l’article 66, que passa a tenir la redacció següent 

 
“1.Si l'aprovació de la disposició reglamentària correspon al Govern, la 
iniciativa s'ha de posar en coneixement dels diferents departaments 
prèviament, si escau, als tràmits d'audiència i d'informació pública” 

 

Article 204 

S’afegeix un apartat  a l’article 67, amb la redacció següent: 

 

“6. El tràmit d’audiència als ciutadans, previst en aquest article, no és 
d’aplicació a les disposicions que regulen els òrgans, càrrecs i autoritats del 
Govern, ni tampoc a les disposicions orgàniques de l’Administració de la 
Generalitat o dels organismes dependents o adscrits a ella.” 

 

Article  205 

Es modifica  l’apartat 3 de l’article 109, que passa a tenir la redacció següent: 

 

 

“3. Els convenis que comporten l'atorgament d'una subvenció per part de les 
administracions públiques s'han d'ajustar a les normes que en regulen 
l'atorgament, sens perjudici de l’aplicació supletòria de les previsions 
contingudes en aquesta llei.” 

 

Article   206 

Es modifica l’article 110 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes següents: 
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a) Les administracions i els òrgans que subscriuen el conveni i la capacitat 
jurídica amb què actua cada part. 

b) La competència en virtut de la qual actua cada part. 

c) La referència expressa a l'aprovació pel Parlament o per les Corts Generals 
o a l'acord del Govern de la Generalitat o del ple de l'entitat local o de l'òrgan 
de govern que autoritza el conveni en els supòsits en què siguin preceptius. 

d) L'objecte del conveni i les actuacions que s'acorda realitzar per a complir-
lo. 

e) El finançament, si l'objecte del conveni ho requereix, amb indicació de les 
partides pressupostàries que autoritzen la despesa. 

f) Els compromisos que assumeixen les parts. 

g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el règim de pròrroga. Si el 
conveni comporta compromisos de despesa econòmica, les pròrrogues han 
d'ésser expresses. 

h) Les causes i les formes d'extinció diferents de l'expiració del termini de 
vigència, i la forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d'extinció 
anticipada. 

i) L'establiment de les responsabilitats per a la gestió del conveni, inclosa, si 
escau, una organització específica a aquests efectes. 

j) L'establiment de les responsabilitats de seguiment i control de les 
actuacions que s'acordi desenvolupar, inclosa la possibilitat d'establir un 
òrgan específic per a complir aquestes funcions. 

k) Les mesures que es poden adoptar en cas d'incompliment dels 
compromisos establerts pel conveni. 

l) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin 
sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la 
competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

2.Els protocols han de contenir, si escau, els aspectes establerts per les 
lletres a, b, c, d, e, g, h, i, j i l de l'apartat 1.” 
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Títol II:  Agilitat i reestructuració administrativa 

Capítol 1.  

Supressió d’òrgans 

 

Secció 1ª 

Modificació de la Llei 21/2003, del 4 de juliol, de foment de la pau. 

 

Article  207 

Es deixa sense contingut el Capítol III, integrat pels articles 8 a 10, que regula el consell 
català de foment de la pau.  

 

Article   208 

S’afegeix una Disposició addicional, amb el contingut següent: 

 

“Disposició addicional  

Totes les referències que la normativa vigent faci al Consell Català de Foment 
de la Pau s’han d’entendre fetes al Consell Assessor Internacional de l’Institut 
Català Internacional per la Pau.” 

 

Secció 2ª 

Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI). 

 

Article 209 

 Dissolució del Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI) 

Es dissol el Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI) i queda extingida la seva 

personalitat jurídica. 
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Article   210 

 

Funcions del Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI) 

2.1 Les funcions que l’ordenament jurídic atribueixi al Laboratori General d’Assaigs i 

Investigació són assumides pel Departament de la Generalitat competent en matèria 

d’Indústria. 

2.2 Les referències contingudes en la normativa al Laboratori General d’Assaigs i 

Investigació, s’han d’entendre referides al Departament de la Generalitat competent en 

matèria d’indústria.  

 

 
Article  211 

Patrimoni Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI) 

El Patrimoni que el Laboratori General d’Assaigs i Investigació tenia adscrit passa a ser 

adscrit al Departament de la Generalitat competent en matèria d’Indústria. El Departament 

d’Empresa i Ocupació assumeix com a propi el pressupost de l’entitat suprimida fins a la 

finalització de l’exercici econòmic. 

 

Secció 3ª 

l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA). 

 

Article  212 

Dissolució  l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) 

Es dissol l’lnstitut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil i queda extingida la seva 

personalitat jurídica. 

 

Article  213 

Funcions de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) 
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Les funcions que l’ordenament jurídic atribueix a l’Institut d’Investigació Aplicada de 

l’Automòbil (IDIADA) són assumides pel Departament de la Generalitat competent en 

matèria d’Indústria. 

 

Article  214 

Patrimoni de l‘Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) 

El Patrimoni que el Laboratori General d’Assaigs i Investigació tenia adscrit passa a ser 

adscrit al Departament de la Generalitat competent en matèria d’Indústria. El Departament 

d’Empresa i Ocupació assumeix com a propi el pressupost de l’entitat suprimida fins a la 

finalització de l’exercici econòmic. 

 

 

Capítol 2.  

Organització 

 

Secció 1ª 

Modificació de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i 

Apostes  

 

Article 215 

Es modifica l’article 3 de la Llei 5/1986, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“Article 3 

1. Els òrgans rectors de l’ens són el Consell d’Administració i el/la conseller/a 
delegat/da. 

2. El Consell d’Administració exerceix les funcions directives i està format pel/ 
per la president/a, que és el/la titular de la secretaria general del departament 
competent en matèria de joc, el/la conseller/a delegat/da, que exerceix les 
funcions executives, i que és  la persona titular de l’òrgan que té atribuïdes les 
competències en matèria de joc, i com a màxim cinc vocals designats pel 
Govern a proposta de la persona titular del departament competent en matèria 
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de joc.  

3.Les funcions del Consell d’Administració, del seu president/a, del conseller 
delegat i el seu règim jurídic es determinen per decret. 

4. Sota les directrius del conseller/a delegat/da, actuarà el/la director/a de 
l’entitat, a qui corresponen les funcions que es determinin reglamentàriament  
dins la gestió ordinària de l’EAJA. L’esmentat/da director/a no té la condició 
d’alt càrrec, i és nomenat/da pel conseller o consellera del departament a 
proposta del Consell d’Administració i assistirà a les sessions d’aquest amb 
veu i sense vot. 

 

 

Secció 2ª 

Modificació de la Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat 

 

Article  216 

Es modifica la lletra a) de l’article 13, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“a) Les persones titulars dels departaments competents en les matèries de 
turisme, cultura, territori, seguretat i medi natural.” 

 

Article  217 

Es modifica la lletra b) de l’article 15, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“b) Cinc persones en representació de la Generalitat  designades, 
respectivament, per les persones titulars dels departaments competents en 
les matèries de turisme, cultura, territori, seguretat i medi natural.” 

 

Secció 3ª 

Modificació de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya 

 



86 
 

Article  218 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 13, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. El Consell de Direcció, òrgan superior de govern i direcció del Servei 
Català de la Salut, és format per: 

a) La persona titular del departament competent en matèria de salut, que 
n’és el/la president/a, i com a tal en té la representació institucional. 

b) La persona titular de la secretaria general del departament competent 
en matèria de salut, que n’és el/la vice-president/a primer/a. 

c) La persona titular de la direcció del Servei Català de la Salut, que n’és 
el/la vice-president/a segon/a. 

d) Vint-i-un/a vocals amb la distribució següent: 

Un/a en representació del departament competent en matèria d’economia. 

Cinc en representació del departament competent en matèria de salut i el 
mateix nombre en representació de les regions sanitàries. 

Dos/dues en representació dels consells comarcals de Catalunya. 

Dos/dues en representació dels ajuntaments de Catalunya. 

Dos/dues en representació de les organitzacions sindicals més 
representatives de Catalunya. 

Dos/dues en representació de les organitzacions empresarials més 
representatives de Catalunya. 

Dos/dues en representació de les corporacions professionals sanitàries de 
Catalunya.” 

 

 

Article  219 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 30 que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. El Consell de Salut de la Regió Sanitària és l’òrgan de participació 
comunitària en les demarcacions territorials del Servei Català de la Salut i es 
compon dels membres següents: 

a) Quatre representants de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, un/a dels/de les quals n'és el/la president/a. 

b) Dos/dues representants dels consells comarcals del territori de la 
Regió corresponent. 

c) Dos/dues representants dels ajuntaments del territori de la Regió 
corresponent. 
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d) Dos/dues representants de les organitzacions sindicals més 
representatives en l'àmbit territorial de la Regió. 

e) Dos/dues representants de les organitzacions empresarials més 
representatives en l'àmbit territorial de la Regió. 

f) Dos/dues representants de les associacions de consumidors i usuaris 
més representatives en l'àmbit territorial de la Regió. 

g) Dos/dues representants de les corporacions professionals sanitàries 
de Catalunya. 

Actua com a secretari/ària un/a dels membres del Consell de Salut.” 

 

Article 220 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 34 d’ordenació sanitària de Catalunya, que passa a tenir la 
redacció següent: 

 

“1. El Consell de Direcció, òrgan de govern del Sector Sanitari, és format pel 
nombre de representants del departament competent en matèria de salut i el 
nombre de representants dels ajuntaments i dels consells comarcals del 
territori del Sector corresponent que determina en cada cas la persona titular 
del departament esmentat, atenent les característiques geogràfiques, socio-
econòmiques, demogràfiques, laborals, epidemiològiques, culturals, 
climàtiques, de vies i mitjans de comunicació, i de dotació de recursos 
sanitaris de l’àmbit del Sector respectiu. Presideix aquest òrgan la persona 
que ocupa la Gerència de la Regió Sanitària corresponent. En tot cas, la 
representació del departament competent en matèria de salut, incloent la 
presidència, no pot ser inferior al seixanta per cent, i la representació dels 
ajuntaments i dels consells comarcals del territori del Sector corresponent, 
que ha de ser paritària, no pot ser inferior al quaranta per cent, podent-se 
establir mecanismes de vot ponderat que han de respectar els percentatges 
assenyalats, respectivament.” 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

“2. La persona titular de la Direcció del Sector Sanitari corresponent assisteix 
al Consell de Direcció amb veu i sense vot, si no n’és membre. Si n’és 
membre, hi assisteix amb veu i vot.” 

 

Article  221 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 37, que passa a tenir la redacció següent: 
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“3. Per al desenvolupament de les seves funcions, la Direcció del Sector 
Sanitari compta amb les unitats funcionals que determini la persona titular del 
departament competent en matèria de salut.” 

 

Article  222 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 39, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“1. El Consell de Participació del Sector Sanitari té la composició següent: 

a) Quatre representants del departament competent en matèria de salut, 
un dels quals n'és el/la president/a. 

b) Dos/dues representants de les organitzacions sindicals més 
representatives en l'àmbit territorial del Sector corresponent. 

c) Dos/dues representants de les organitzacions empresarials més 
representatives en l'àmbit territorial del Sector corresponent. 

d) Dos/dues representants de les associacions de consumidors i usuaris 
més representatives en l'àmbit territorial del Sector corresponent. 

e) Dos/dues representants de les corporacions professionals sanitàries 
de Catalunya. 

f) Dos/dues representants de la societat civil designats entre persones 
vinculades a les organitzacions no governamentals de l’àmbit sanitari o 
a les associacions i entitats professionals, científiques, culturals, de 
familiars de malalts o veïnals amb implantació en el Sector 
corresponent.” 

 

Article   223 

Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 50, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“d) Tots els béns i els drets dels consorcis, les societats, incloses les 
mercantils de capital majoritàriament públic, i les fundacions públiques, que 
siguin adscrits d’acord amb els terminis establerts a la Llei, sens perjudici que 
el seu ús i gestió s’encomani a un tercer.” 

 

Article  224 

S'afegeix una nova Disposició addicional, la setzena, amb la redacció següent:    

         

“Disposició addicional setzena 
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Funcions de representació del departament competent en matèria de salut en el 
territori 

Els gerents de les Regions Sanitàries del Servei Català de la Salut, sense 
perjudici de les funcions que els atribueix l’article 29 d’aquesta Llei, poden 
assumir, si així ho determina el Govern mitjançant decret, les funcions de 
representació del departament competent en matèria de salut en el territori.  

En aquest supòsit els correspon la funció de coordinació, en l’àmbit territorial 
corresponent, del conjunt de l’activitat del departament competent en matèria 
de salut i dels ens que en depenen i dels  òrgans territorials de direcció i 
gestió en què aquests ens s’estructuren, sens perjudici del règim de govern i 
d’autonomia funcional propis de cada ens.” 

 

Article 225 

S’afegeix una nova Disposició addicional, la dissetena, amb la redacció següent: 

  

“Disposició addicional dissetena 

De la participació en comissions específiques 

1. A més dels òrgans de participació que estableix aquesta llei, la participació en el 
sistema sanitari català s’exerceix també mitjançant comissions específiques, si 
escau. 

2. Les comissions específiques es constitueixen, amb caràcter temporal o 
permanent, per resolució de la persona titular de la direcció del Servei Català de 
la Salut  per a l’estudi, el debat i la formulació de propostes sobre temes 
específics que interessi al Servei Català de la Salut en l’exercici de les seves 
funcions. D’aquestes comissions, amb l’àmbit territorial o funcional que escaigui 
en cada cas, en formen part integrant les organitzacions, els consells, les 
societats, les associacions i les entitats proveïdores de serveis de salut que en 
cada moment en determini segons la matèria que s’ha d’abordar.· 

 

Secció 4ª 

Modificació de la Llei 9/1991, de 3 de maig, de l’Institut Català de l’Energia 

 

Article  226 
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Es modifiquen les lletres a, b i c de l'apartat 2 de l'article 6, que passen a tenir la redacció 

següent: 

 

“a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en 
matèria d'energia o persona que designi. 

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora general 
competent en matèria d’energia, el qual auxilia el president o presidenta i 
coordina i controla l'exercici de les funcions delegades pel Consell 
d'Administració. El vicepresident o vicepresidenta presideix les reunions del 
Consell en cas d'absència o d'impossibilitat de les persones a què fa 
referència la lletra a. 

c) Sis vocals representants de l'Administració de la Generalitat. Dos d'aquests 
vocals han de pertànyer al departament competent en matèria d’energia i un 
altre al departament competent en matèria de medi ambient.” 

 

Article  227 

Es modifica l'apartat 3 de l'article 6, que passa a tenir la redacció següent:: 

 

“3 Els vocals del Consell d'Administració  són  nomenats  i separats pel 
Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’energia.” 

 

Article  228 

Es modifiquen les lletres a i b de l'apartat 2 de l'article 8, que passen a tenir la redacció 

següent: 

“a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en 
matèria d'energia, o persona que designi. 

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora general 
competent en matèria d’energia, el qual auxilia el president o presidenta. El 
vicepresident o vicepresidenta presideix les reunions del Consell en cas 
d'absència o d'impossibilitat de les persones a què fa referència la lletra a.” 

 

Article 229 

 Es modifica l'apartat 3 de l'article 8, que passa a tenir la redacció següent: 
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“3 Els   vocals  són  nomenats  i  separats  pel  conseller competent en 
matèria d’energia, escoltades les entitats,  organismes o  administracions a 
què pertanyin. El càrrec de membre del Consell Assessor no és remunerat.” 

 

Secció 5ª 

Modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos 

d’Esquadra 

 

Article  230 

Es modifiquen els apartats 5 i 7 de l’article 22, que passen a tenir la redacció següent: 

 

“4. Les persones aspirants que superin la fase de selecció seran nomenades 
aspirants-alumnes als efectes de la realització del curs selectiu i, 
posteriorment, realitzaran el període de pràctiques. Durant les fases de 
formació i de pràctiques, les persones aspirants tindran la consideració de 
funcionaris en pràctiques i han de tenir assegurats uns ingressos econòmics i 
la cotització corresponent a la Seguretat Social a efectes de drets passius i 
d'assistència sanitària, si bé les esmentades retribucions que percebin hauran 
de tenir en compte l'exercici de les funcions operatives que, si escau, es 
realitzin durant el període de pràctiques. El nomenament com a funcionari o 
funcionària de carrera únicament es pot efectuar un cop superat el període de 
pràctiques, d'acord amb el que estableix la convocatòria corresponent. 

“5. Les persones aspirants que superin  les proves selectives seran 
nomenades aspirants-alumnes als efectes de la realització del curs selectiu i, 
posteriorment, un cop superat el curs, seran nomenades aspirants en 
pràctiques durant el període de pràctiques que fixi la convocatòria. Durant les 
fases del curs selectiu i del període de pràctiques, les persones aspirants 
tindran la consideració de funcionaris o funcionàries en pràctiques i tindran 
dret a la cotització corresponent a la Seguretat Social a efectes de drets 
passius i d’assistència  sanitària. També com a aspirants-alumnes i com a 
aspirants en pràctiques, tindran dret a les retribucions que per a cada cas 
s’estableixin. El nomenament com a funcionari o funcionària de carrera 
únicament es pot efectuar un cop superat el període de pràctiques, d’acord 
amb el que estableix la convocatòria corresponent”. 

 

“7. No obstant el que disposa l’apartat 6, i sempre un cop superat el curs 
selectiu, en el cas que l’exclusió mèdica de l’aspirant en pràctiques sigui 
conseqüència de lesions sofertes en l’exercici de les seves funcions com a 
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funcionari o funcionària en pràctiques durant el període de pràctiques, l’òrgan 
responsable en pot proposar el nomenament com a funcionari o funcionària 
de carrera a l’òrgan competent. En aquest cas, s’ha d’assignar al dit funcionari 
o funcionària un lloc de treball adequat a les seves capacitats.” 

 

 

Article  231 

S’afegeix l’article 48. Bis, amb la redacció següent: 

 

“Article 48. bis 

1. Procedirà declarar en la situació d’excedència voluntària les persones 
funcionàries que desitgin participar com a candidats a eleccions per a òrgans 
representatius públics, essent la permanència en servei actiu o en segona 
activitat causa d’inelegibilitat. Si fossin elegits per al càrrec, passaran a la 
situació administrativa que legalment els correspongui. En cas contrari, 
hauran de sol•licitar el reingrés al servei actiu o a la segona activitat en el 
termini màxim de trenta dies, passant, de no fer-ho així, a la situació 
d’excedència voluntària per interès particular, sempre que reuneixin els 
requisits exigits. 

2. Les persones funcionàries en la situació d’excedència voluntària prevista en 
l’apartat anterior no meritaran cap retribució mentre romanguin en aquesta 
situació. No obstant, tindran dret a la reserva del lloc de treball, i el temps de 
permanència serà computable a efectes de triennis, consolidació de grau 
personal i drets passius.” 

 

 

Secció 6ª  

Modificació de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Català de 

l’Acolliment i Adopció  

 

Article  232 

Es modifica l’article 3, que passa a tenir la redacció següent: 
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“Article 3 

Funcions de l’Institut 

Correspon a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció:  

a) Fomentar el dret dels infants i adolescents a tenir una família i per tant 
promoure les mesures d’acolliment familiar en família aliena i l’acolliment 
preadoptiu, amb la finalitat d’atendre adequadament l’infant o adolescent en 
situació de desemparament, procurar el seu desenvolupament integral i, 
sempre que sigui possible, afavorir el seu retorn al nucli familiar d’origen. 

b) Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de 
formació i valoració psicosocial de les persones o famílies que s’ofereixen per 
a l’acolliment, per l’adopció a Catalunya o per l’adopció internacional d’un 
infant o d’un adolescent i tramitar-ne els expedients. 

c) Vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes tinguin la informació 
adequada sobre el procés d’acolliment familiar, tenint en compte les seves 
diferents classes i tipologia; el procés d’adopció a Catalunya i el procés 
d’adopció internacional. Per exercir aquesta funció, es pot comptar amb la 
col•laboració dels pares i les mares acollidors o adoptius, en les qüestions 
que els concerneixin. 

d) Realitzar, directament o bé a través de les entitats o institucions 
acreditades, el seguiment dels menors sota mesures d’acolliment familiar en 
família aliena o bé en acolliment preadoptiu fins a la constitució de l’adopció.  

e) Realitzar, directament o bé a través de les entitats o institucions 
acreditades, el seguiment a les persones o famílies acollidores i donar suport 
tècnic a les famílies adoptives. 

f) Tramitar els processos d’adopció internacional, supervisar aquesta 
tramitació quan estigui delegada a les entitats acreditades i fer-ne el 
seguiment posterior d’acord amb la legislació de Catalunya i del país d’origen 
del menor.  

g) Tramitar els processos d’adopció d’infants o adolescents desemparats 
a Catalunya. 

h) Tramitar i formalitzar els contractes i els convenis de col•laboració amb 
altres administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit 
d’actuació. 

i) Fer el seguiment i la supervisió de les entitats col•laboradores en 
adopció internacional i les institucions col•laboradores d’integració familiar. 

j) Exercir les altres funcions que li assignin les lleis.” 

 

Article  233 
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Es modifica l’article 9, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 9.  

La Direcció  

1. La persona que ocupa la Direcció de l’Institut, què té nivell orgànic assimilat 
a direcció general, és nomenada i separada pel Govern, a proposta del 
Conseller o Consellera competent en la matèria. 

2. Correspon a la Direcció de l’Institut: 

a) Executar els acords del Consell Rector. 

b) Presentar la proposta de programa d’activitats de l’Institut al Consell 
Rector. 

c) Elaborar o transmetre al Consell Rector la proposta de les taxes o 
preus públics a aplicar. 

d) Presentar al Consell Rector l’avantprojecte de pressupost i la memòria 
anual. 

e) Ordenar les despeses i pagaments dins els límits establerts. 

f) Dirigir, organitzar i gestionar l’activitat de l’Institut. 

g) Proposar la contractació del personal per a atendre les necessitats de 
l’Institut. 

h) Mantenir relacions amb organismes anàlegs o amb responsabilitat en 
el mateix àmbit. 

i) Resoldre les sol•licituds de declaració d’idoneïtat de les persones o 
famílies que s’ofereixen a acollir o bé a adoptar un infant o adolescent. 

j) Proposar a l’òrgan judicial la constitució de les adopcions dels infants o 
adolescents desemparats, quan correspongui.  

k) Resoldre la constitució dels acolliments familiars en família aliena i la 
constitució de l’acolliment preadoptiu. 

l) Dirigir les publicacions de l’Institut. 

m) Exercir les funcions que li encomanin la Presidència i el Consell 
Rector.” 

 

Article  234 
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Es modifica la denominació de l’organisme autònom Institut Català de l’Adopció, que passa 

a ser “Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció”. 

 

Secció 7ª 

Modificació de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de l’Institut Català de les Indústries 

Culturals 

 

Article  235 

Nova denominació 

 L’Institut Català de les Indústries Culturals passa a denominar-se Institut Català de la 

Creació i de les Empreses Culturals. Totes les referències a l’esmentat Institut que consten a 

la legislació vigent queden substituïdes per la nova denominació. 

 

Article 236 

 Es modifica l’article 2, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“Article 2. Objecte 

1. L’Institut Català de la Creació i de les Empreses Culturals té per objecte 
impulsar el desenvolupament de les empreses culturals, ja siguin persones 
físiques o jurídiques, i fomentar el consum cultural així com l’ampliació de 
mercats per a la cultura catalana. 

 

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per empreses culturals les persones 
físiques o jurídiques dedicades a la producció, la distribució o la 
comercialització de productes culturals incorporats a qualsevol mena de 
suport, i també les dedicades a la producció, la distribució o la 
comercialització d’espectacles en viu. S’inclouen dins d’aquest concepte les 
persones físiques que exerceixen una activitat econòmica de creació artística 
o cultural.” 

 

Article  237 
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Es modifica l’article 3, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 3. Funcions 

1. Les funcions de l’Institut Català de la Creació i de les Empreses Culturals són les 
següents: 

a) Donar suport a l’activitat econòmica de la creació artística i cultural. 
b) Establir i gestionar, amb la participació de representants dels sectors 

implicats, programes orientats a la prestació de suport tècnic als diferents 
sectors vinculats a la creació artística i cultural i a les empreses culturals. 

c) Impulsar la col·laboració entre les empreses i les persones creadores 
artístiques i culturals. 

d) Fomentar el desenvolupament de les empreses culturals i ajudar a implantar 
noves empreses. 

e) Promoure la innovació creativa i la recerca d’ofertes de qualitat de noves 
estètiques i nous llenguatges. 

f) Promoure la creació, la producció i la distribució en l’àmbit de les tecnologies 
digitals. 

g) Donar suport a les iniciatives empresarials de promoció de productes culturals 
i impulsar el consum interior, l’exportació, la difusió i la promoció en circuits 
nacionals, estatals i internacionals d’aquests productes, especialment dels 
expressats en llengua catalana o en aranès. 

h) Donar suport a les iniciatives d’entitats sense ànim de lucre que promouen el 
desenvolupament de les empreses culturals i de la creació artística i cultural. 

i) Facilitar les relacions entre les empreses culturals i les administracions 
públiques. 

j) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les empreses culturals. 
k) Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes de 

qualsevol àmbit territorial destinen a la creació artística i cultural i a les 
empreses culturals. 

l) Fomentar les accions formatives d’interès per al desenvolupament de les 
empreses culturals. 

m) Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar la creació 
artística i cultural i les empreses culturals a Catalunya. 

n) Vetllar pel compliment de la normativa de promoció de la llengua i la cultura 
catalanes i de la llengua i la cultura araneses. 

 

2. L’Institut Català de la Creació i de les Empreses Culturals, per complir les seves 
funcions, pot: 

a) Establir convenis amb entitats públiques i privades, especialment amb les que 
puguin coadjuvar a la consecució dels objectius de l’Institut. Amb l’aprovació 
prèvia del Govern, l’Institut pot participar en consorcis amb altres entitats 
públiques o amb entitats privades sense finalitat de lucre. 

b) Constituir societats mercantils, o participar-hi, amb l’obtenció prèvia de les 
autoritzacions legalment establertes, per dur a terme qualsevol activitat 
econòmica relacionada amb les funcions establertes per aquesta Llei. 

c) Participar en operacions de capital risc i en entitats d’aquesta naturalesa. 
d) Concedir ajuts i facilitar l’accés de les empreses culturals a línies especials de 

crèdit. 
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e) Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l’Administració de la 
Generalitat i altres administracions. 

f) Coproduir qualsevol mena de producte cultural, amb entitats públiques o 
privades. 

 

3. L’Institut Català de la Creació i de les Empreses Culturals, en l’aplicació de les 
accions de foment establertes per l’apartat 2.d, s’ha de subjectar a criteris de 
publicitat, concurrència i objectivitat i s’ha d’ajustar a la normativa de la Unió Europea 
en matèria d’ajuts públics a empreses, així com al marc legal vigent a Catalunya en 
matèria de llengua.” 

 

Article 238 

 Es modifiquen les lletres c) i d) de l’apartat 1 de l’article 5, que passen a tenir la redacció 
següent: 

“c) Hi ha d’haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments 
competents en matèria de cultura, llengua, indústria, comerç, economia, 
noves tecnologies i radiodifusió i televisió; de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, de les entitats representatives de les administracions 
locals, i d’organitzacions representatives dels diversos sectors de la creació i 
de les empreses culturals.” 

 

“d) La representació dels sectors de la creació i de les empreses culturals no 
pot ser inferior a dues cinquenes parts dels membres del Consell.” 

 

 

Article  239 

Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 6, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“b) Hi ha d’haver vuit vocalies en representació dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat, una vocalia en representació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tres vocalies en representació 
dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals. 

 

Article 240 

 S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 6, amb la següent redacció: 
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“3. Correspon a la presidència del Consell d’Administració, a més de les funcions 
pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat, les següents: 

a) Fer les convocatòries públiques d’ajuts, d’acord amb les bases reguladores 
aprovades pel Consell d'Administració. 

b) Resoldre els ajuts de l’Institut, a proposta de la persona titular de la Direcció. 
 

Aquestes funcions són delegables en la persona titular de la direcció.” 

 

Article  241 

Es modifica l’article 7, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“Article 7. La direcció 

La persona titular de la direcció de l’Institut Català de la Creació i de les 
Empreses Culturals és nomenada pel conseller o consellera del Departament 
competent en matèria de cultura, després d’escoltar el Consell General. Té les 
funcions següents: 

a) Executar els acords del Consell d’Administració i subscriure els convenis 
necessaris per a l’execució d’aquests acords.  

b) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l’Institut. 
c) Exercir la direcció del personal. 
d) Representar judicialment i extrajudicialment l’Institut en les actuacions 

pròpies de la seva administració. 
e) Elevar la proposta de resolució dels procediments de concessió dels ajuts 

de l’Institut a la presidència del Consell d’Administració. 
f) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de 

l’administració de l’Institut i les que li delegui el Consell d’Administració o 
la presidència del Consell d’Administració”. 

 

Article 242 

 S’afegeix un article 11, amb la següent redacció: 

 

“Article 11. Contracte programa 

El Departament competent en matèria de cultura i l’Institut Català de la 
Creació i de les Empreses Culturals han d’establir un contracte programa que 
ha d’incloure, com a mínim, la definició anual dels objectius a assolir, la 
previsió de resultats a obtenir i els instruments de seguiment i control i 
d'avaluació a què l’activitat de l’entitat s'ha de sotmetre durant la vigència del 
contracte.” 
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Article 243 

S’afegeix una Disposició addicional tercera, amb la següent redacció: 

 

“Tercera 

Contra els actes subjectes a dret administratiu dels òrgans de l’Institut Català 
de la Creació i de les Empreses Culturals es pot interposar recurs d’alçada 
davant el conseller o consellera del Departament competent en matèria de 
cultura.” 

 

Secció 8ª 

Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell Audiovisual de Catalunya  

 

Article  244 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“1 El consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres, 
quatre dels quals són elegits pel parlament, a proposta, com a mínim de dos 
grups parlamentaris, per una majoria de dos terços. L’altre membre, que n’és 
el president o presidenta, és proposat i nomenat pel Govern després 
d’escoltar l’opinió majoritària dels quatre membres elegits pel Parlament”. 

 

Article   245 

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8, que passen a tenir la redacció següent: 

 

“2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i té les 
facultats de convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici 
de les facultats del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser 
convocat si així ho sol•liciten un mínim de tres dels seus membres. 

3.Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la 
presència mínima de tres membres. Totes les decisions del Consell s’ha de 
prendre en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres per aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
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del Consell, per  aprovar l’avantprojecte de pressupost, per a qualsevol acord 
relatiu a l’àmbit de les concessions i les habilitacions per a operar, per a 
imposar sancions molt greus i per aprovar l’informe anual” 

 

 

Secció 9ª 

Modificació de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia. 

 

Article 246 

Es modifiquen les lletres c, d, e i f de l’apartat 2 de l’article 8 que queden refoses de la 

següent manera: 

 

“c) Les persones que determini el Govern en representació de la Generalitat, 
dels ens locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb 
les competències del Servei Meteorològic de Catalunya.” 

 

 

Secció 10ª  

Modificació de la Llei 28/2002, de 30 de desembre,  de creació de l’Institut per al 

Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. 

 

Article 247 

Es modifiquen les lletres e, f, g i h de l’apartat 2 de l’article 5 que queden refoses de la 

següent manera: 

 

“e) El Consell Rector és compost pels membres que determini el Govern en 
representació de la Generalitat, de les administracions locals i de les entitats 
l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l'Institut.”  

 



101 
 

Secció 11ª 

Modificació de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives  

 

Article  248 

Canvi de denominació de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques  

L'Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, organisme autònom administratiu de la 
Generalitat, creat per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, passa a denominar-se Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i 
Sanitàries. Totes les referències a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, en la 
mateixa o una altra llei, i en la resta de la normativa, s'han d'entendre fetes a l'Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. 

 

Article 249 

Es modifica la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 43,  que passa a tenir la redacció següent: 

 

“e) Dur a terme les funcions de control, avaluació i inspecció necessàries per 
vetllar pel compliment de les garanties de seguretat i de qualitat dels centres i 
serveis assistencials, sanitaris i sociosanitaris, i de les prestacions del sistema 
sanitari de responsabilitat pública, així com investigar possibles anomalies del 
sistema sanitari.” 

2. S’afegeix una nova lletra, la f), a l’apartat 1 de l’article 43 de la Llei 31/2002, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, amb la següent 
redacció: 

“f) Qualsevol altra que, dins de l’àmbit de les funcions inspectores d’avaluació 
mèdica o de les d’activitat de control sanitari, li encarregui el departament 
competent en matèria de salut.” 

 

Secció 12ª 

Modificació del Decret Legislatiu 1/2003, de 8 de gener,  pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. 

 

Article 250 
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Es modifiquen les lletres e, f, g, h i i de l’apartat 1 de l’article 5 que queden refoses de la 

següent manera: 

 

“e) El Consell Rector és compost pels membres que determini el Govern en 
representació de la Generalitat, de les administracions locals i de les entitats 
l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l'Institut.” 

 

 

Secció 13ª 

Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya 

 

Article  251 

S’afegeix una nova Disposició addicional, la tretzena, amb la redacció següent::   

 

“Per tal de millorar el desplegament de l’espai europeu d’educació superior 
cada universitat establirà la forma en què el personal acadèmic i els 
investigadors en formació poden participar en les activitats acadèmiques 
dirigides, d’acord amb la normativa vigent.” 

 

 

 

Secció 14ª 

Modificació de la Llei 16/2005, de 27 de desembre,  de la informació geogràfica i de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

 

Article  252 

Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 14  

 

Article  253 
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Es modifica l’apartat 5 de l’article 14 que queda redactat de la següent manera: 

 

“5. Les vocalies del Consell Rector seran determinades pel Govern i hauran 
de tenir representació de la Generalitat, de les administracions locals i de les 
entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de 
l'Institut.” 

 

 

Secció 15ª 

Modificació de la Llei 19/2005, de 27 de desembre,  de l’Institut Geològic de Catalunya. 

 

Article 254 

Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 8 . 

 

Article 255 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 8 , que passa a tenir la redacció següent:  

 

“5. Les vocalies del Consell Rector seran determinades pel Govern i hauran 
de tenir representació de la Generalitat, de les administracions locals i de les 
entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de 
l'Institut.” 

 

 

Secció 16ª 

Modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 

Catalunya 

 

Article  256 

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 111. 1, amb la següent redacció: 
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“ En tot cas, l’exercici de les potestats d’inspecció, control i sanció de la 
prestació de serveis de comunicació audiovisual sense el preceptiu títol 
habilitant, correspon a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que en 
tingui atribuïda la competència”. 

 

 

Secció 17ª 

Modificació de la Llei 1/2007, del 5 de juny del Consell de Relacions Laborals 

 

Article 257 

 S’addicionen dues lletres, e) i f), a l’apartat 2 de l’article 8, amb la redacció següent:  

“e) Una comissió de Responsabilitat Social. 

f) Una comissió de l’Observatori del Treball.” 

 

Article  258 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 8, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“5. S’han de determinar, mitjançant l’aprovació del reglament corresponent, 
les línies bàsiques pel que fa a la composició, l’estructura i el funcionament 
intern de totes les comissions i els grups de treball del Consell de Relacions 
Laborals. Les comissions i els grups de treball poden ésser integrats per 
membres del Consell o per persones designades per l’Administració de la 
Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials mes representatives 
presents al Consell, amb la mateixa proporció i representativitat que la 
composició del Ple, establerta per l’article 4.” 

 

Secció 18ª 

Modificació de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, reguladora del Centre d’Estudis d’Opinió  

 

Article  259 
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Es modifica l’apartat 3 de l’article 1.3, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. El Centre d’Estudis d’Opinió té autonomia funcional i de gestió, i s’adscriu 
al departament que determini el Govern.” 

 

Article  260 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament al qual 
estigui adscrit del Centre, nomena i separa lliurement, entre persones de 
prestigi reconegut, el director o directora del Centre d’Estudis d’Opinió.” 

 

Article 261 

 Es modifica l’apartat 2 de l’article 14, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“2. El conseller o consellera del departament al qual s’adscriu el Centre pot 
acordar de sotmetre el Centre d’Estudis d’Opinió als sistemes d’informació 
corporatius en matèria de personal i d’economia i finances.” 

 

Article 262 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 18, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. El director o directora del Centre d’Estudis d’Opinió, en un termini no 
superior a vint dies hàbils des de la data d’acabament del treball de camp, ha 
de lliurar al conseller o consellera del departament al qual està adscrit el 
Centre els estudis d’opinió inclosos en el pla de treball anual del Centre als 
quals fa referència l’article 17. El conseller o consellera, dins les vint-i-quatre 
hores següents, els ha de trametre simultàniament al president o presidenta 
de la Generalitat i al president o presidenta del Parlament, el qual els ha de 
trametre als grups parlamentaris.” 
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Article  263 

Es modifica l’article 19, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Els departaments de la Generalitat, organismes i entitats que en depenen 
o hi estan vinculats relacionats a l’article 3 c) d'acord amb les funcions que els 
són pròpies, poden elaborar directament o indirectament estudis d'opinió que 
tinguin com a objecte únic analitzar les actituds i les opinions de la societat de 
Catalunya, avaluar les polítiques o fer el seguiment dels serveis, o qualsevol 
altre objecte que sigui rellevant per a l'acció de govern de cada departament, 
organisme i entitat sens perjudici de l’exclusivitat del Centre d'Estudis d'Opinió 
pel que fa a tots els estudis de caràcter polític. 

2. Cada departament, d'acord amb les funcions que li són pròpies, pot 
elaborar un pla de treball anual amb relació als estudis a què fa referència 
l'apartat 1, que inclogui les propostes dels organismes i entitats que en 
depenen o hi estan vinculats relacionats a l’article 3 c). El dit pla ha de 
contenir la identificació dels estudis, la forma d'adjudicació i el nivell de difusió 
i se’n donarà compte al Consell Rector. 

3. El Centre d'Estudis d'Opinió homologa les empreses que poden fer els 
estudis d'opinió d'interès de la Generalitat, d'acord amb la normativa aplicable 
en matèria de contractació pública. L'expedient d'homologació ha de contenir 
un informe tècnic positiu del Consell Rector. Aquesta homologació és 
vinculant per als departaments, organismes i entitats que en depenen o hi 
estan vinculats relacionats a l’article 3 c) i que tinguin la condició de poders 
adjudicadors, per un termini màxim de tres anys. Les restants entitats de dret 
públic vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat, 
institucions i empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats 
públiques i altres administracions i entitats públiques ubicades al territori de 
Catalunya podran adherir-se voluntàriament a l’homologació. 

4. Els departaments, organismes i entitats que en depenen o hi estan 
vinculats relacionats a l’article 3 c) que elaboren o promouen els estudis a què 
fa referència l'apartat 1 han de presentar al Centre d'Estudis d'Opinió, abans 
d'efectuar-los, unes propostes que continguin la identificació dels estudis, la 
forma d'adjudicació i el grau de difusió. El Centre d'Estudis d'Opinió ha de 
donar el vistiplau a les propostes, en el termini que es determini per 
reglament, d'acord amb els continguts tècnics corresponents, les ha de 
supervisar i ha de prestar assistència tècnica per a efectuar els estudis 
d'opinió. 

5. El departament, l’organisme o entitat promotor de l’estudi d'opinió, dins els 
tres mesos següents a la data de finalització del treball de camp, n'ha de 
trametre una còpia íntegra, que inclourà la documentació que es determini per 
reglament, al Centre d'Estudis d'Opinió perquè aquest la incorpori al Registre 
d'Estudis d'Opinió.” 
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Article  264 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 20, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. Els empleats públics i els agents encarregats de recollir informació per a 
estudis d’opinió han de llegir la declaració següent, de viva veu, a les 
persones a qui demanen informació: 

 

a) Les informacions que us demanem són per a l’elaboració d’un estudi 
d’opinió oficial. 

b) L’administració o el personal de l’administració que utilitzin aquesta 
informació estan obligats per llei a garantir-vos l’anonimat i el secret estadístic 
i al compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

c) Teniu dret a no respondre totes les preguntes.” 

 

Article   265 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 22, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. Són objecte d’inscripció en el Registre d’Estudis d’Opinió les dades 
procedents dels estudis elaborats o promoguts pel Centre d’Estudis d’Opinió o 
pels departaments, organismes i entitats que en depenen o hi estan vinculats 
relacionats a l’article 3 c), després de l’elaboració tècnica dels dits estudis.” 

 

Article 266 

 Es modifica l’apartat 4 de l’article 22, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. Poden accedir al Registre d’Estudis d’Opinió totes les persones físiques o 
jurídiques que ho sol•licitin, sempre que compleixin els requisits i segueixin els 
procediments establerts per reglament. El director o directora del Centre 
d’Estudis d’Opinió ha de fixar el termini per a accedir a les dades que conté el 
Registre, i n’ha de donar compte al Consell Rector. Aquest termini en cap cas 
no pot ésser superior a un mes a comptar de l’acabament del treball de camp 
per als estudis de l’article 2 a). 
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Per als estudis de l’article 2 b) promoguts pel Centre d’Estudis d’Opinió el 
termini no pot ésser superior a tres mesos a comptar de l’acabament del 
treball de camp; per als promoguts pels departaments, organismes i entitats 
que en depenen o hi estan vinculats relacionats a l’article 3 c) no pot ésser 
superior a deu mesos a comptar de l’acabament del treball de camp, tenint en 
compte que s’han de fer arribar al Centre en el termini previst a l’article 19.5.” 

 

Secció 19ª 

Modificació de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya. 

 

Article   267 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 2, que passa a tenir la redacció següent: 

 
 

“1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents: 
 

a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generalitat i els 
tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 
204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

 
b) Gestionar la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris 

de l’Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la 
Generalitat. 

 
c)  Formar part del consorci o ens equivalent a què fa referència l’article 204.2 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
d) La relació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i òrgans amb funcions 

equivalents d’altres administracions públiques, en tot allò referit a la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs estatals cedits o total o parcialment a la 
Generalitat, incloent l’obtenció de dades i informació. 

 
e) La realització d’estudis en els àmbits d’actuació de l’Agència i, en concret, respecte 

la gestió, liquidació, inspecció i recaptació, tant dels tributs propis com dels cedits 
total o parcialment i en general en matèria de finançament. Aquesta funció s’ entén 
sense perjudici de la que li correspongui a altres òrgans de la Generalitat de 
Catalunya, en l’àmbit de les seves respectives competències. 

 
f) Exercir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei o per conveni 

administratiu” 
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Secció 20ª 

Modificació de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut   

 

Article  268 

Es suprimeix la lletra i) de l’apartat 2 de l’article 8  

 

Article  269 

Es modifica la lletra j) de l’apartat 2 de l’article 8 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“8.2.j) Ratificar els acords o els convenis de col·laboració amb altres entitats, 
signats pel director o directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 
contingut econòmic superior a un milió d’euros.” 

 

Article  270 

Se suprimeix la lletra k) de l’apartat 2 de l’article 8  

 

Article  271 

Se suprimeix la lletra l) de l’apartat 2 de l’article 8  

 

Article 272 

 Es modifica la lletra n) de l’apartat 2 de l’article 8 que passa a tenir la redacció següent: 

 

“8.2.n) Aprovar els plans d’inversions relatius a la construcció i la remodelació 
dels centres, els serveis i els establiments de l’Institut Català de la Salut de 
contingut econòmic superior a un milió d’euros.” 

 

 

Article  273 

Es modifica la lletra o) de l’apartat 2 de l’article 8, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“8.2.o) Ratificar les adquisicions de nous equipaments mèdics i d’altres, 
d’acord amb la política general de planificació territorial de serveis fixada pel 
departament competent en matèria de salut i amb els límits establerts en la 
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dotació dels capítol VI del pressupost de l’Institut, sempre que no es tracti 
d’una adquisició per reposició i que el cost de l’equip superi el milió d’euros.” 

 

Article  274 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 8, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“8.3. El Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut  pot delegar a la 
Comissió Executiva les funcions establertes per l’apartat 2, llevat de les lletres 
a, c, d i f.” 

 

Article  275 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 12, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“12.3. La constitució d’organismes sota la seva dependència, la formació de 
consorcis i la creació per part de l’Institut Català de la Salut de qualssevulla 
altres entitats admeses en dret o la seva participació en aquestes requereix 
l’acord d’una majoria absoluta de les persones membres del Consell 
d’Administració previ a l’autorització del Govern, si s’escau.” 

 

Article 276 

Se suprimeixen els apartats 4 i 5 de l’article 12. 

 

Article  277 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 15, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“15.2 Les instal·lacions dels centres i els serveis de l’Institut Català de la 
Salut, per raó d’interès públic declarat per acord del Consell d’Administració, 
es podran utilitzar per a prestar-hi assistència sanitària no finançada amb 
càrrec a fons públics.” 

 

Article  278 

 Es modifica l’article 22, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“Article 22. Patrimoni 
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Constitueixen el patrimoni de l’Institut Català de la Salut: 

a) Els béns i els drets de què es titular i els que adquireixi o rebi per qualsevol 
títol. 

b) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa afectes als serveis de l’Institut 
Català de la Salut, la titularitat demanial dels quals li sigui cedida per la 
Generalitat o pel Servei Català de la Salut. 

c) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa que li siguin adscrits per la 
Generalitat o pel Servei Català de la Salut.”  

 

Article   279 

Es deroga la Disposició transitòria segona. 

 

Secció 21ª 

Modificació de la Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

 

Article  280 

Es modifica l’article 3, apartat 6, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“6. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya pot realitzar activitats de 
formació prèvia i de formació permanent del personal de la seguretat privada, 
així com homologar els programes formatius dels centres de formació, d’acord 
amb la legislació. Sens perjudici d'aquestes competències, correspon a la 
direcció general competent en matèria de seguretat privada autoritzar els 
centres de formació del personal de la seguretat privada i avaluar-ne 
l'activitat.” 

 

Article  281 

Es modifica l’article 13, que passa a tenir la següent redacció:  

 

“1. El Consell Pedagògic i Científic és un òrgan col•legiat assessor de 
naturalesa consultiva de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb 
funcions de formulació de propostes relatives a l’elaboració i l’aplicació dels 
programes de les activitats docents i de recerca que es duguin a terme.” 
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2. El Consell Pedagògic i Científic de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya és integrat pels membres següents: 

 

2.1 El president o presidenta, que és el director o directora de l’Institut. 

2.2 Setze vocals designats pel president o presidenta de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, amb experiència acadèmica i/o professional en l’àmbit 
de la seguretat, d’acord amb la distribució següent: 

a) sis vocals de l’àmbit de la seguretat i la policia, en representació de la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i de les policies locals, tres d’ells 
designats a proposta de la Direcció de l’Institut, dos designats a proposta de 
les associacions representatives dels municipis i un designat a proposta de 
l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona 

b) sis vocals de l’àmbit de la prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments i de protecció civil, tres d’ells designats a proposta de la Direcció 
de l’Institut, dos designats a proposta de les associacions representatives dels 
municipis i un designat a proposta de l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de 
Barcelona 

c) cinc vocals d’altres àmbits d’actuació a proposta de la Direcció de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

3. El Consell Pedagògic i Científic pot constituir comissions per a estudiar 
assumptes la complexitat dels quals ho requereixi. Poden participar en les 
comissions persones que no siguin membres del Consell. 

  

Article  282 

Es suprimeix la lletra i) de l’apartat 1 de l’article 9.  

 

Article 283 

 Es modifica l’article 19, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“Article 19. Contractació 

 

1.El règim jurídic de contractació e l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, inclosa, en tot cas, la contractació de persones físiques 
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formadores per a la prestació d’activitats docents, és el que estableix la 
legislació sobre contractes de les administracions públiques. 

2.El director o directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya actua 
com a òrgan de contractació dins dels límits que estableix la legislació sobre 
contractes de les administracions públiques. 

3.La contractació de persones físiques formadores per a la prestació 
d’activitats docents s’efectuarà, en tot cas, mitjançant designació 
administrativa que incorporarà les especificacions i limitacions que contempla 
la legislació sobre contractes de les administracions públiques.” 

 

 

Secció 22ª 

Modificació de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

 

Article   284 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’integren i 
del president o presidenta 

El Consell de Govern és integrat per cinc membres, que han d’ésser persones 
amb mèrits professionals rellevants” 

 

Article  285 

Es modifiquen els apartats c, d, f, h, j, k, l, n i p de l’article 11, que passen a tenir la redacció 

següent: 

 

“c) Nomenar i separar lliurament, a proposta del president o presidenta, el 

director o directora gerent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

d’acord amb el procediment i els criteris establerts per l’article 14. 
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d) Ratificar el nomenament i la separació, a proposta del president o 

presidenta, del personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals  i de les seves empreses filials.  

f) Aprovar la proposta de contracte programa elaborada conjuntament amb el 

president o presidenta, i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel 

Parlament.  

h)  Aprovar, a proposta del president o presidenta, el pla d’activitats de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i també el pla d’actuació de les 

seves empreses filials.  

j) Aprovar, a proposta del president o presidenta, les plantilles i l’organigrama 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 

filials, atenent criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim de retribucions del 

personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 

empreses filials. 

l) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els comptes i els 

avantprojectes de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals  i de les seves empreses filials. 

n) Requerir al president o presidenta, en qualsevol moment, informació 

detallada i completa sobre qualsevol aspecte de la seva gestió.  

p) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els criteris de programació 

dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals. “ 

 

Article  286 

S’afegeixen els apartats i), j), k), l), m), n) o), p), q), r) i s) a l’article 13, amb el següent 

redactat: 
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“i) Complir i fer complir les disposicions que regulen la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals i els acords adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit de 

les seves competències. 

j) Elaborar, conjuntament amb el Consell de Govern, la proposta del contracte 

programa. 

k) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern el pla d’activitats de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els plans d’actuació de les 

seves empreses filials i la memòria anual. 

l) Efectuar el nomenament i el cessament del personal directiu, amb criteris de 

professionalitat, una vegada el Consell de Govern n’hagi ratificat la proposta. 

m) Ordenar la programació d’acord amb les directrius aprovades pel Consell 

de Govern. 

n) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els organigrames de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses filials, i el 

règim de retribucions del personal. 

o) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals i de les seves empreses filials, sens perjudici, si escau, de la 

preceptiva autorització del Govern. 

p) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, sens perjudici del que els 

estatuts d’aquestes empreses disposin i de la facultat de delegació. 

q) Efectuar la representació ordinària de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals per a comparèixer en judicis i en tota mena d’actuacions que no 

corresponguin al president o presidenta del Consell de Govern. 

r) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, tota classe d’actes, 

contractes i negocis jurídics d’acord amb la normativa vigent. 

s) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el Consell 

de Govern.” 

 

Article  287 
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Es modifica l’article 14, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 14.  El Director o Directora gerent 

 1.El director o directora gerent és l’òrgan responsable de l’administració de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, i 
assisteix a les sessions del Consell de Govern amb veu però sense vot. 

2. El director o directora gerent de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals és nomenat i separat lliurement per acord del Consell de Govern, 
a proposta del president o presidenta, per majoria absoluta dels seus 
membres. 

3. El director o directora gerent té la condició de personal laboral d’alta 
direcció. 

4. És aplicable al director o directora gerent el mateix règim d’incompatibilitats 
que el que s’aplica als membres del Consell de Govern.” 

 

Article   288 

Es modifica l’article 15, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 15. Funcions del Director o Directora gerent 

El Director o directora gerent té les funcions següents: 

a) Representar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per 
delegació del president o presidenta i exercir, sota seva direcció, les 
funcions que aquell o aquella li delegui. 

b) Assumir la inspecció de les empreses filials de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, sens perjudici de les atribucions pròpies de la 
direcció d’aquestes empreses, i dirigir i organitzar els serveis generals 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

c) Vetllar per l’organització, la simplificació i la racionalització 
administratives i assegurar el suport tècnic i jurídic general de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses 
filials. 

d) Ésser l’òrgan de comunicació amb altres empreses, administracions i 
entitats que tinguin relació amb la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i amb les seves empreses filials, sens perjudici de les 
atribucions que respecte a aquestes tenen els directors o directores. 

e) Ésser el cap superior de tot el personal de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, i resoldre els 
assumptes que afecten a aquest personal, llevat que pertoquin al 



117 
 

president o presidenta, i la contractació ordinària del personal laboral i 
mercantil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les 
seves empreses filials. 

f) Coordinar, sota la direcció del president o presidenta, els programes i 
les actuacions de les empreses filials de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. 

g) Tramitar les disposicions generals, i si s’escau, elaborar-les i fer-ne 
l’estudi i l’informe. 

h) Coordinar l’elaboració de l’avantprojecte i controlar la gestió de 
pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  i de les 
seves empreses filials. 

i) Supervisar l’adquisició de subministraments, béns i serveis, i també els 
expedients de contractació de qualsevol tipus, i fer l’informe de les 
propostes de les despeses. 

j) Proposar les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els 
serveis de les diferents empreses filials de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. 

k) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el 
president o presidenta. 

 

Article  289 

Es modifica l’article 16, que passa a tenir al redacció següent: 

 

“1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és l'òrgan assessor 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en matèria de programació 
i de continguts. El Consell Assessor assisteix el Consell de Govern i el 
president o presidenta en la definició i l'avaluació de les polítiques i les 
estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.” 

 

Article  290 

Es modifica l’article 26, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“El president o presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
ha d'informar permanentment el Consell de Govern i el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació sobre el compliment de les obligacions relatives 
a la programació que estableix el contracte programa.” 

 

Secció 23ª 
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Modificació de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic 

 

Article   291 

Es modifica l’article 6, apartat 2, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. La Junta de Govern és integrada pel conseller o consellera del 
departament al qual és adscrit l’ens públic, que n’ocupa la presidència i pels 
membres designats de la manera següent: 

a) Tres membres designats pel Govern, a proposta del departament 
competent en matèria de memòria democràtica. 

b) Cinc membres escollits per acord de les dues terceres parts del Ple del 
Parlament, entre professionals de prestigi reconegut en la matèria 
pròpia d’aquesta llei. 

c) El director o directora del Museu d'Història de Catalunya 
d) El director o directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya 
e) El director o directora del Memorial Democràtic. 

 

Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, una persona representant del 
Consell Assessor i una persona representant del Consell de Participació. 

 

Article  292 

Es modifica l’article 12, apartat 4, que passa a tenir la redacció següent: 

4. El Consell de participació està integrat per un nombre d’entre 20 i 30 
persones membres. Les funcions del Consell de Participació han d'ésser 
establerts pels estatuts del Memorial Democràtic. Aquests estatuts també han 
d'establir els criteris de selecció dels membres d'acord amb els principis de 
major representació, equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la igualtat 
de gènere 

 

 

Secció 24ª 

Modificació de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la 

Pau. 
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Article 293 

Es modifica l'article 6 que, passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 6. La Junta de Govern 

La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern, de direcció i d'administració 
de l'Institut Català Internacional per la Pau.  

És constituïda per nou membres, que són: 

a) Sis membres elegits pel Parlament  

b) Tres membres designats pel Govern. 

 

Article  294 

Es deixa sense contingut l’apartat 2 de l'article 7 i es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la 

redacció següent: 

 

“1. Els membres de la Junta de Govern han d'ésser elegits pel Ple del 
Parlament, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, per una 
majoria de dos terços. Les persones proposades han de ser de prestigi 
àmpliament reconegut, expertes en aspectes relacionats amb la pau o 
vinculades a la societat civil organitzada en aquest àmbit, amb experiència 
professional en la recerca, el dret internacional públic, les relacions 
internacionals, la resolució no violenta de conflictes, el foment de la pau i el 
respecte a la democràcia i els drets humans, amb garanties plenes 
d'independència, i seleccionades amb criteris d'equitat de gènere i de 
diversitat territorial.” 

 

 

Article  295 

Es modifica l'apartat 1 de l'article 11, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. El Consell Assessor Internacional de l'Institut Català Internacional per la 
Pau és constituït per nou membres, dels quals almenys la meitat han de tenir 
la condició de ciutadà o ciutadana de Catalunya. Són designats per la Junta 
de Govern, elegits entre professionals i personal acadèmic amb experiència 
internacional en l'àmbit de la recerca, l'acció per la pau i la resolució no 
violenta de conflictes i entre persones de prestigi i de reconeixement social 



120 
 

com a promotores de la pau, el desarmament i la resolució no violenta de 
conflictes.2 

 

 
 
 

Secció 25ª 

Modificació de la Llei 2/2007, de 28 de desembre, de creació de l’Entitat Autònoma del Diari 

Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya 

 

Article 296 

S’afegeix una Disposició addicional, amb  la redacció següent:   

 

“Disposició addicional quarta  

  Enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya. 

La publicació dels acords d’aprovació definitiva dels instruments de 
planejament urbanístic que, d’acord amb la legislació aplicable, s’hagi 
d’efectuar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de llur 
executivitat, ha d’incloure, com a annex a l’edicte corresponent, el text de les 
normes urbanístiques i ha de proporcionar l’enllaç al Registre de planejament 
urbanístic de Catalunya que permeti la consulta telemàtica i immediata del 
contingut dels documents que conformen el pla, amb plena garantia de la 
seva autenticitat i integritat” 

 

 

Article 297 

S’afegeix una nova Disposició addicional, amb  la redacció següent:   

 

“Disposició addicional cinquena  

 Difusió del dret vigent a Catalunya 

1. A través de la base de dades del DOGC, s’alimentarà un portal web 
anomenat Portal Jurídic de Catalunya, el manteniment del qual pertoca als 
serveis tècnics de l’entitat gestora del DOGC, i a través del qual es farà la 
difusió del dret vigent a Catalunya. 
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2. En particular, es farà difusió del text consolidat de les normes 
administratives emanades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
el text de les quals tindrà valor oficial per a l’ús intern dels serveis jurídics i 
administratius de les administracions públiques catalanes.” 

 

 

Secció 26ª 

Modificació de la Llei 12/2009, del 10 d juliol, d’educació. 

 

Article 298 

 Es modifica la Disposició transitòria vuitena, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Vuitena 

Aprovació dels estatus de l’Institut Superior de les Arts 

El Govern ha d’aprovar els estatuts de l’Institut superior de les Arts i ha de 
publicar la relació circumstanciada dels centres superior que s’hi adscriuen 
inicialment, amb les característiques, si escau, de cada adscripció.” 

 

 

Secció 27ª 

Modificació de la Llei 13/2009, de 22 de juliol,  de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 

Article  299 

Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 6 , que passa a tenir la redacció següent 

 

“c) Les persones que determini el Govern en representació de la Generalitat i 
de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències 
de l'Agència.” 
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Secció 28ª 

Modificació de la Llei 14/2009, de 22 de juliol,  d’aeroports, heliports i altres infraestructures 

aeroportuàries. 

 

Article 300 

Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 14. 

 

Article 301 

 Es modifica l’article 16, que passa a tenir la redacció següent: 

 

 “Article 15. Consell d’Administració 

1. El Consell d'Administració d'Aeroports de Catalunya és l'òrgan de direcció i 
control d'Aeroports de Catalunya i resta constituït pels membres següents: 

a) El president o presidenta. 

b) El vicepresident o vicepresidenta. 

c) Els consellers. 

2. El càrrec de president o presidenta del Consell d'Administració correspon al 
president o presidenta d'Aeroports de Catalunya, de conformitat amb el que 
estableix l'article 15.2. 

3. El vicepresident o vicepresidenta del Consell d'Administració és designat 
pel Consell d'entre els seus membres, substitueix el president o presidenta en 
cas de vacant, absència o malaltia, i compleix les funcions que li delegui. 

4. Un secretari o secretària, que designa el president o presidenta d'entre el 
personal de l'ens o del departament de l'Administració de la Generalitat al qual 
és adscrit, assisteix a les reunions del Consell d'Administració amb veu però 
sense vot. 

5. Els consellers del Consell d'Administració, que no poden ésser més de 
tretze, són nomenats i separats pel Govern, a proposta del conseller o 
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consellera competent en matèria aeroportuària, i exerceixen el càrrec durant 
un període de cinc anys llevat que hagin estat designats per raó de llur càrrec. 

6. Els membres del Consell d'Administració resten subjectes al règim 
d'incompatibilitats que estableix la normativa que els sigui aplicable per raó 
del càrrec que ocupen. 

7. En la composició del Consell d'Administració s'ha de tendir a la participació 
paritària de dones i homes. 

8. El règim d'acords i el funcionament del Consell d'Administració es regeix 
pel que estableixen la normativa aplicable als òrgans col•legiats de 
l'Administració de la Generalitat i el reglament de règim intern. 

 

Article 302 

 Es suprimeix la lletra p de l’apartat 1 de l’article 17. 

 

Article 303 

 Es deixa sense contingut l’article 18. 

 

Article 304 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 19, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. El Consell Social d’Aeroports de Catalunya és integrat pel president o 
presidenta i el vicepresident o vicepresidenta de l’ens i per un nombre de 
vocals que s’han de designar pel Govern entre els representants de la 
Generalitat, de les administracions locals i de les entitats l’activitat de les 
quals estigui relacionada amb les competències de l’Institut.” 

 

Secció 29ª 

Modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública  

 

Article 305 
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Es modifica l’apartat 2 de l’article 19, que passa a tenir la redacció següent: 

 
 

“2. L'òrgan central de participació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya 
és el Consell de Participació. Al territori, la participació en l'Agència s'articula 
per mitjà dels consells de participació dels sectors sanitaris del Servei Català 
de la Salut.” 

 

Article  306 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 26, que passa a tenir  la redacció següent: 

 
 

“1. El Consell de Participació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i els 
consells de participació dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut són 
òrgans de participació activa que exerceixen funcions de participació 
ciutadana, assessorament, consulta i seguiment sobre qüestions relacionades 
amb la salut pública i la salut en general a fi de cooperar en la consecució 
dels objectius que els són propis.” 
 

 

Article  307 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 29,  que passa a tenir la redacció següent: 

 
 

“3. La persona titular de la direcció del servei regional és un dels 
representants del departament competent en matèria de salut en el consell de 
direcció dels sectors sanitaris de llur regió, òrgan en el qual defensa les 
polítiques de salut pública, d’acord amb les directrius del departament 
competent en matèria de salut.” 

 

Article  308 

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 51 que passen a tenir la redacció següent: 

 

“1. Es crea la xarxa de laboratoris de salut pública, integrada per la xarxa de 
laboratoris de salut ambiental i alimentària d'utilització pública i per altres 
laboratoris, de diferents camps analítics i de titularitat pública o privada, amb 
l’objectiu d'atendre les necessitats d'anàlisis en matèria de salut pública i 
assegurar la qualitat dels serveis”. 

“2. S'han d'establir per reglament els requisits i el procediment d'inclusió i 
exclusió de la xarxa de laboratoris de salut pública.” 
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Article  309 

Es modifiquen les lletres b) i g) de l’apartat 1 de l’article 55, que passen a tenir la redacció 
següent: 

 

 “b) Establir l'exigència de registres, autoritzacions, comunicacions prèvies o 
declaracions responsables a instal·lacions, establiments, serveis i indústries, 
productes i activitats, amb subjecció a les condicions que estableix l'article 61 
i, en tot cas, d'acord amb la normativa sectorial.” 

“g) Acordar la clausura o el tancament de les instal·lacions, els establiments, 
els serveis o les indústries que no tinguin les autoritzacions sanitàries o que 
no compleixin amb les obligacions de comunicació prèvia o de declaració 
responsable, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.” 

 

Article 310 

 Es modifica la lletra b) segona de l’apartat 4 de l’article 60, que passa a tenir la redacció 
següent: 

 

“Segona. La persona interessada ha de justificar que ha tramès la seva 
mostra a un establiment acreditat perquè un facultatiu o facultativa designat 
pel laboratori en faci l'anàlisi contradictòria, utilitzant les mateixes tècniques 
emprades en l'anàlisi inicial. El resultat analític i, si s'escau, el dictamen tècnic 
complementari s'han de trametre a l'Administració en el termini d'un mes a 
partir de la sol·licitud d'anàlisi contradictòria. Una vegada transcorregut aquest 
termini sense que s'hagi presentat el resultat analític i, si s'escau, el dictamen 
complementari, s'entén que la persona interessada accepta el resultat de 
l'anàlisi inicial.” 

 

Article  311 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 61, que passa a tenir la redacció següent: 

 

 “1. Les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què es 
duguin a terme activitats que puguin tenir incidència en la salut pública estan 
subjectes al tràmit d'autorització sanitària de funcionament prèvia si la 
normativa sectorial aplicable ho estableix. S'han de regular per reglament el 
contingut de l'autorització sanitària corresponent i els criteris i els requisits per 
a atorgar-la. 
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L’autoritat sanitària pot establir, d’acord amb la normativa sectorial aplicable, 
obligació de presentar declaració responsable o comunicació prèvia a l’inici de 
l’activitat per a aquelles instal·lacions, establiments, serveis i indústries que 
desenvolupin activitats que poden tenir incidència en la salut. S’han de regular 
per reglament el règim de comunicació prèvia o declaració responsable i els 
requisits per a l’accés i exercici a l’activitat corresponent.” 

 

Article  312 

Es modifica la lletra d) de l’article 69, amb la següent redacció: 

 

“d) Fer funcionar instal·lacions, establiments, serveis i indústries o exercir 
activitats sense l'autorització sanitària pertinent o, si escau, fer una producció 
per damunt dels límits que estableix l'autorització sanitària corresponent, i 
també fer una modificació no autoritzada per l'autoritat competent de les 
condicions tècniques o estructurals expresses sobre les quals es va atorgar 
l'autorització corresponent.  

Així mateix, fer funcionar instal·lacions, establiments, serveis i indústries o 
exercir activitats amb incompliment del que estableixi la normativa sectorial 
d’aplicació pel que fa a les obligacions de comunicació prèvia o de declaració 
responsable, quan la infracció no es consideri lleu per no tenir una 
repercussió directa en la salut pública.” 

 

Article  313 

Es deroga la Disposició addicional tercera 

 

Secció 30ª 

Modificació de la Llei 23/2009, de 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la 

Reinserció CIRE. 

 

Article   314 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 1, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“2. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’adscriu al departament 
competent en matèria d’execució penal.” 
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Article 315 

 Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 5, que passa a tenir a redacció següent: 

“b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el o la titular de la unitat directiva 
competent en matèria de serveis penitenciaris, que substitueix el president o 
presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.” 

 

 

Article  316 

Es modifiquen les lletres f), h) i i) de l’apartat 1 de l’article 6, que passen a tenir la redacció 

següent: 

 

"f) Proposar les directrius per a fixar de manera individualitzada  les tarifes de 
referència  per a  les activitats del centre que hi estiguin subjectes, d’acord  
amb l’article 18.2.b) d’aquesta llei. 
(...)  
h) Crear òrgans consultius o taules sectorials en matèria d'inserció  
sociolaboral de les persones  sotmeses a mesures judicials amb participació 
de les entitats i empreses afectades.  
i) Tractar, per encàrrec dels òrgans competents en matèria d’execució penal, 
altres assumptes relacionats amb les activitats del Centre.” 

 

Article 317 

 Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 7, que passa a tenir la redacció següent:  

 
“a) El president o presidenta, que és el o la titular de la unitat directiva 
competent en matèria de serveis penitenciaris.” 

 

Article  318 

Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 8, que passa a tenir la redacció següent: 

“a) Supervisar  el funcionament  general del Centre i  acordar  les actuacions 
que corresponguin.”  
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Article  319 

Se suprimeix la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 8. L’actual lletra h) passa a ser la lletra g). 

 

Article 320 

 Es modifica la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 9, que passa a tenir la redacció següent: 

“d) Acordar i formalitzar  els contractes propis de l'activitat del Centre, dins 
dels límits que fixin els seus  estatuts". 

 

 

Article  321 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 10, que passa a tenir la redacció següent: 

 
"1. El Consell Assessor del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és un 
òrgan de participació  i assessorament del Centre i d'informació  i concertació  
amb  les  Administracions públiques, les organitzacions  empresarials i 
sindicals i altres entitats interessades en matèria d'inserció de les persones 
sotmeses a mesures judicials." 

 

Article 322 

Se suprimeix l’apartat 5 de l’article 10, i els actuals apartats 6, 7 i 8 passen a ser els apartats 

5, 6 i 7.  

 

Article  323 

Es modifiquen els nous apartats 6 i 7 de l’article 10, que passen a tenir la redacció següent: 

"6. Els Estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció han de regular  el 
règim de reunions  i el desenvolupament de les funcions del Consell 
Assessor.” 
 
7. Corresponen al Consell Assessor del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció les funcions següents: 
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a) Impulsar la col•laboració  amb les organitzacions  empresarials  i sindicals 
per a assolir els objectius d'inserció i rehabilitació socials. 
b) Formular al Consell d'Administració   recomanacions i propostes  relatives a 
l'acompliment dels objectius del Centre." 

 

Article 324 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 11, que passa a tenir la redacció següent: 

 
“1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció ha de promoure  fórmules de 
col•laboració que permetin  de configurar l’itinerari d’inserció  dels interns i de 
garantir-ne  la continuïtat fora de la institució penitenciària, amb la participació 
de les empreses i entitats d‘inserció.” 

 

Article  325 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 14, que passa a tenir la redacció següent: 

 
“1. Els objectius generals i el règim econòmic de l’activitat del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció es podran  determinar mitjançant un contracte 
programa d’acord amb les previsions d’aquest article.” 

 

 

Article  326 

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 18, que passa a tenir la redacció 

següent: 

 
“2. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en la seva actuació com a mitjà 
propi de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic 
vinculat o dependent, s'ajusta a les regles següents:” 

 

 

Article  327 

Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 18, que passen a tenir la redacció següent 
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“b) Els preus de prestació del serveis, subministraments i encàrrecs  del 
centre seran aprovats pel conseller o consellera competent en matèria 
d’execució penal mitjançant  l’aplicació individualitzada o per grups d’articles 
de les directrius aprovades pel Govern, si escau, amb l’informe previ de la 
Comissió de Govern Local.” 
 

 

Secció 31ª 

Modificació de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 

retornades a Catalunya  

 

Article  328 

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria, que passa a tenir la redacció següent: 

“1. El Govern, en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, ha d’aprovar els estatuts de l’Agència de Migracions de 
Catalunya.” 

 

 

Secció 32ª 

Modificació de la Llei 21/2010, de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut 

 

Article 329 

 Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. També són titulars del dret a l’assistència sanitària a càrrec del Servei català de la 
Salut les persones que formen part d’algun dels col·lectius següents: 
 

a) Les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya amb una 
antiguitat mínima de 6 mesos, que acreditin que no tenen accés a 
l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent 
del Servei Català de la Salut.” 
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Secció 33ª 

Modificació del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació 

de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

 

Article  330 

Canvi de denominació de l’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut 

L’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, creada pel Decret 
llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, passa a denominar-se Agència 
d’Informació, Avaluació i Desenvolupament en Salut. Totes les referències a 
l’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut fetes en aquest 
Decret llei i/o en d’altres disposicions de caràcter general, s’han d’entendre fetes a 
l’Agència d’Informació, Avaluació i Desenvolupament en Salut.  

 

Article  331 

Es modifica la lletra d) de l’article 3, que passa a tenir la següent redacció:  

 

“d) Mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits en salut, a partir de la 
gestió del Sistema Integrat d’Informació de Salut a Catalunya, configurat 
per  la informació de naturalesa administrativa i estadística continguda en els 
registres i sistemes d’informació del departament i els organismes competents 
en matèria de salut, i dels centres, serveis i establiments sanitaris i els 
professionals sanitaris. Amb aquesta finalitat, els agents esmentats han de 
comunicar a aquest Sistema les dades pertinents per mitjà de llurs òrgans 
responsables i d’acord amb la normativa vigent en l’àmbit estadístic i de 
protecció de dades de caràcter personal.” 

 

Article  332 

S’afegeix una nova lletra, la i bis), a l’article 3, amb la redacció següent: 

 

“i bis) Dissenyar, aprovar, implementar i supervisar les accions relatives a la 
seguretat de la informació del departament competent en matèria de salut i 
dels ens i organismes adscrits.” 

 

Article  333 
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Es modifica l’apartat 2 de l’article 4, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2.El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern de l’Agència i té la 
composició que determinen els seus estatuts.” 

 

Article  334 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14, que passa a tenir la següent redacció: 

 

 “El departament competent en matèria d’esports tindrà adscrita una unitat 
directiva, amb el rang que determini el Govern, encarregada de la direcció de 
l’administració esportiva de la Generalitat. Aquesta unitat exerceix les funcions 
de representació i de direcció superior de les polítiques esportives de la 
Generalitat”. 

 

Article 335 

 Es deixa sense contingut l’article 15 

 

Article 336 

 Es deixa sense contingut l’article  16  

 

Article 337 

 Es deixa sense contingut l’article 17 

 

Article  338 

Es deixa sense contingut l’article 18  

 

Article 339 

 Es deixa sense contingut l’article 19 
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Article  340 

Es deixa sense contingut l’article 20 

 

Article 341 

Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional primera , que passa a tenir la redacció 

següent:  

 

“1. L’administració de la Generalitat i els ens del seu sector públic han de dur 
a terme les actuacions necessàries per tal de dissoldre les entitats que 
s’indiquen a continuació: 

Viatges de Muntanya, SA 

Remodelacions Urbanes, SA” 

 

Article 342 

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional primera, que passa a tenir la següent 

redacció: 

 

“2. Un cop es faci efectiva la dissolució de les entitats a què fa referència 
l’apartat 1, les entitats que s’indiquen a continuació han de passar a exercir 
les funcions de cadascuna de les entitats que en cada cas s’esmenten: 

a) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha de passar a exercir les 
funcions de Viatges de Muntanya, SA. 

b) L’Incasòl passa a exercir les funcions de Remodelacions Urbanes, SA, i 
assumeix tots els drets i obligacions de caràcter econòmic, contractual i 
laboral contrets per Reursa.” 

 

Article  343 

Es deroga la Disposició addicional 5ª 
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Article 344 

 Es deroga la Disposició addicional 6ª 

 

Article 345 

 Es deroga la Disposició Transitòria 2ª 

 

Article  346 

Es modifica la Disposició derogatòria, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“Es deroguen les disposicions següents: 

Es deroga la Llei 7/1985, de 14 de maig, de l’Institut per a la Promoció i la 
Formació Cooperatives. 

Es deroguen els articles 70, 71 i 72 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, sens perjudici del que preveu la disposició 
transitòria primera d’aquest Decret llei. 

Es deroga la disposició addicional 19 de la Llei 13/1988, de 31 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat, de les seves entitats autònomes i de les 
entitats gestores de la Seguretat Social per al 1989. 

 

Article 347 

Es deroga la Disposició Final 3ª 

 

 

Secció 34ª. 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

 

Article 348 

Naturalesa i règim jurídic 

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és un òrgan col·legiat del Departament 
competent en matèria de cultura i es regeix, en tot allò no previst en aquest Capítol, pel 
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Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 

Article 349 

Objecte 

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té per objecte vetllar pel desenvolupament de 
l’activitat cultural, especialment en allò referent a la creació artística, i concretament ha de: 

 

a) Col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística. 
b) Assessorar el Departament competent en matèria de cultura pel que fa a la política 

de suport i de promoció de la creació artística i cultural la finalitat de la qual sigui 
l’excel·lència, la recerca i la innovació. 

c) Instrumentar un sistema d’auditoria cultural dels equipaments públics, que tingui en 
compte la promoció de la cultura i el seu retorn social. 

 

 

Article 350 

Funcions 

Corresponen al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts les funcions següents: 

a) Elaborar l’informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya. 
b) Afavorir el diàleg entre el món de la creació dels sectors culturals i artístics i 

l’Administració de la Generalitat. 
c) Informar sobre l’estat de l’educació en la cultura i, especialment, de l’ensenyament 

de les professions vinculades a la cultura. 
d) Participar en la definició de les línies estratègiques i els objectius de la política 

cultural de la Generalitat de Catalunya. 
e) Elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i política cultural 

a iniciativa pròpia o a instància dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat, d’organismes dependents de la Generalitat o del Parlament. 

f) Proposar línies de suport i foment a les persones creadores i entitats respecte de la 
promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística la finalitat de la 
qual sigui l’excel·lència, la recerca i la innovació. 

g) Escollir els guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

h) Vetllar per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit de la creació 
artística i cultural. 

i) Avaluar els contractes programa que regeixen les relacions entre el Departament 
competent en matèria de cultura i els equipaments culturals de l’àmbit de la creació 
artística de titularitat o participats per l’Administració de la Generalitat. 

j) Vetllar per la presència i la protecció de la llengua pròpia de Catalunya i de l’Aran en 
l’àmbit de la creació artística. 

k) Elaborar les auditories culturals dels equipaments culturals de titularitat de 
l’Administració de Generalitat i d’aquelles entitats públiques o privades que li ho 
encomanin. 
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l) Aprovar el seu reglament de règim interior. 
m) Realitzar qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encarregui el 

Departament competent en matèria de cultura. 
 

 

Article 351 

Composició 

1. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és integrat per onze membres nomenats pel 
Parlament d’entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l’àmbit cultural i 
artístic. La composició dels membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha de 
respondre a criteris de participació paritària de dones i homes. També s’ha de vetllar perquè 
el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts reculli la pluralitat pel que fa a les disciplines 
artístiques. 

 

2. Correspon a la Presidència de la Generalitat elaborar la proposta de llista de membres del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Els representants dels sectors culturals han de 
fer arribar propostes perquè puguin ésser preses en consideració. La Presidència de la 
Generalitat eleva la proposta de llista al Parlament, el qual ha d’acceptar o rebutjar la totalitat 
de la llista per majoria absoluta en una primera votació o per majoria simple en una segona 
votació. 

 

3. El mandat dels membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és de cinc anys, i 
poden ésser reelegits per un mandat de cinc anys més com a màxim. 

 

Article 352  

Presidència 

La Presidència de la Generalitat ha de designar a una de les persones membres del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts com a presidenta d’aquest òrgan, un cop escoltats la 
resta dels seus membres. 

 

Article 353 

Estatut personal dels membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

 

1. Els membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts actuen amb plena 
independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de 
llurs funcions. 
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2. La condició de membre del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és incompatible 
amb: 

a) La condició de membre del Parlament o del Govern. 
b) L’exercici de qualsevol altre càrrec d’elecció o designació polítiques.  
c) L’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics o en organitzacions 

sindicals o empresarials.  
 

 

Article 354 

Inelegibilitat 

No poden ésser elegits membre del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts les persones 
que faci menys de dos anys que hagin estat alts càrrecs de qualsevol Administració o 
membres electes de qualsevol cambra legislativa o corporació local. 

 

Article 355 

Cessament 

1. Els membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts cessen en el càrrec per les 
causes següents: 

a) Expiració del mandat, sens perjudici de la possible reelecció. 
b) Renúncia o defunció. 
c) Incapacitació civil declarada judicialment. 
d) Incompatibilitat sobrevinguda o inhabilitació per a l’ exercici de càrrec públics. 
e) Condemna per delicte dolós mitjançant sentència ferma. 
f) Absències injustificades a les reunions del Consell Nacional de la Cultura i de les 

Arts durant dues sessions seguides o quatre d’alternes en un mateix any. 
 

2. L’acord de cessament d’un membre i de nomenament de la persona que el substitueix per 
la resta del mandat es fa d’acord amb el procediment de nomenament dels membres del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 

 

Article 356 

Unitat de suport administratiu 

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té el suport administratiu de la unitat que 
determini el Departament competent en matèria de cultura per al desenvolupament de les 
seves funcions. 
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Secció 35ª 

Institució de les Lletres Catalanes  

 

Article 357 

Naturalesa i règim jurídic 

La Institució de les Lletres Catalanes és un òrgan col·legiat del Departament competent en 
matèria de cultura i es regeix, en tot allò no previst en aquest Capítol, pel Capítol II del Títol I 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 

Article 358 

Funcions 

La Institució de les Lletres Catalanes té les funcions següents: 

a) Proposar la creació de beques, borses, encàrrecs i altres ajuts per a promoure la 
creació i els estudis literaris en català, i prestar una atenció específica a la 
incorporació i difusió d’escriptors i escriptores nous.  

b) Proposar mesures per a promoure el coneixement i la difusió de la literatura catalana 
a l’interior del seu àmbit lingüístic, per al foment de la lectura d’obres literàries en tots 
els sectors i estaments de la societat i per tots els mitjans de difusió possibles, i per 
promoure el coneixement de la producció literària i dels escriptors i escriptores amb 
els mitjans moderns de comunicació artística. 

c) Proposar mesures per a promoure el coneixement i la difusió de la literatura catalana 
en altres àrees lingüístiques de dins i de fora de l’Estat, mitjançant l’elaboració 
d’antologies i recensions descriptives, per promoure l’aparició de traduccions de 
qualitat d’obres catalanes, l’edició de publicacions plurilingües i la relació amb les 
universitats, les biblioteques, les empreses editorials, la crítica i els centres de difusió 
literària d’arreu del món. Especialment, ha de proposar mesures per a fomentar la 
traducció de la literatura catalana a l’aranès i l’edició plurilingüe d’obres escrites en 
català o aranès. 

d) Afavorir la relació dels escriptors i les escriptores en llengua catalana amb els 
escriptors i les escriptores en altres llengües.  

e) Proposar la realització d’activitats encaminades a facilitar l’adaptació de les 
capacitats dels escriptors i de les escriptores als nous mitjans de comunicació. 

f) Aprovar el seu reglament de règim interior. 
g) Impulsar qualsevol altra iniciativa tendent a l’acompliment de les funcions que té 

atribuïdes.  
 

 

Article 359 

Composició 
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1. La Institució de les Lletres Catalanes és integrada per la persona titular del Departament 
competent en matèria de cultura, que n’exerceix la presidència, i per les vocalies, provinents 
dels sectors de les lletres catalanes, del llibre i dels mitjans de comunicació, que es 
determini per reglament. 

 

2. La Institució de les Lletres Catalanes pot crear i designar les persones membres d’una 
comissió permanent, a la qual pot delegar les funcions previstes a l’article XXXX. En aquesta 
comissió permanent s’hi pot incorporar un representant de l’òrgan competent en matèria de 
política lingüística. 

 

Article 360  

Unitat de suport administratiu 

La Institució de les Lletres Catalanes té el suport administratiu de la unitat que determini el 
Departament competent en matèria de cultura per al desenvolupament de les seves 
funcions. 

 

 

Capítol 3 

Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 

Article 361 

Naturalesa i règim jurídic 

1. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una entitat de dret públic, amb personalitat 

jurídica pròpia, de les regulades per l’article 1.b.1 del Text Refós de la Llei 4/1985, del 29 de 

març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 

de desembre. 

2. L’Agència ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, sens perjudici dels àmbits en què, 

segons la legislació vigent, s’ha de sotmetre al dret públic. 

3. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural s’adscriu al Departament competent en matèria 

de cultura. 
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4. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es regeix per aquesta llei, per les disposicions 

que la despleguen, per la Llei que regula l’Estatut de l’empresa pública catalana i per la resta 

de normativa aplicable a les entitats de dret públic que han d’ajustar la seva activitat a 

l’ordenament jurídic privat. 

 

Article 362 

Seu social 

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té la seva seu social en el lloc que es determini 
per reglament. 

 

Article 363 

Objecte 

1. L’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural és una entitat de dret públic, amb personalitat 

jurídica pròpia, de les regulades per l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de 

març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 

de desembre. 

2. A més, l’Agència dóna suport al Departament competent en matèria de cultura en la 

realització d’activitats programades en l’execució de les polítiques establertes per la unitat 

competent en matèria de patrimoni cultural. 

3. L’Agència gestiona i dinamitza els equipaments culturals següents: 

a) El Museu d’Arqueologia de Catalunya. 

b) El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 

c) El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 

d) El Museu d’Història de Catalunya. 

e) El Museu d’Art de Girona. 

f) El Centre de Restauració de Béns Mobles. 

g) La Biblioteca de Catalunya. 

h) L’Arxiu Nacional de Catalunya. 

 

4. Mitjançant Decret es pot adscriure a l’Agència la gestió d’altres equipaments. 

 

Article 364 
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Funcions 

Les funcions de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural són les següents: 

a) Dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats 

per a la millora de la seva promoció, conservació i gestió. 

b) Fomentar la vinculació del patrimoni cultural al desenvolupament territorial i l’activitat 

econòmica i a la generació de nous recursos econòmics per a destinar a la seva 

promoció i conservació. 

c) Fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels equipaments, amb especial atenció a 

l’educació i al turisme cultural, millorant-ne la vinculació a la comunitat i la 

internacionalització i, de les pràctiques associades a la seva conservació i divulgació. 

d) Prestar serveis de restauració, conservació, rehabilitació, millora de la qualitat i 

posada en valor de béns culturals i de divulgació i d’informació en matèria de 

patrimoni cultural. 

e) Promoure la formació, recerca i transferència de coneixement en tots els àmbits del 

patrimoni cultural i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació 

a la gestió i la informació en matèria de patrimoni cultural. 

f) Gestionar la xarxa de monuments de titularitat de la Generalitat i els equipaments 

patrimonials adscrits al Departament competent en matèria de cultura. 

g) Facilitar la participació de la ciutadania en la gestió i la promoció del patrimoni 

cultural, incloent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del 

voluntariat. 

h) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre el patrimoni cultural i el seu impacte 

social, cultural i econòmic. 

 

Article 365 

Òrgans de govern 

Són òrgans de govern de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural: 

a) El Consell d’Administració. 

b) La direcció. 

 

 

Article 366 
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Consell d’Administració 

1. El Consell d’Administració és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de 

l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 

2. Són membres del Consell d’Administració: 

a) El president o presidenta. 

b) El vicepresident o vicepresidenta. 

c) Les vocalies. 

d) El secretari o secretària. 

 

3. El president o presidenta és el conseller o consellera del Departament competent en 

matèria de cultura. 

4. El vicepresident o vicepresidenta és el director o la directora general competent en 

matèria de patrimoni cultural, llevat que aquesta persona sigui la directora de l’Agència. En 

aquest cas, el vicepresident o vicepresidenta és la persona titular de la Secretària General 

del Departament competent en matèria de cultura.  

5. Les vocalies del Consell d’Administració són un màxim de sis i les nomena el conseller o 

consellera del Departament competent en matèria de cultura. 

6. El secretari o secretària és un membre del Consell d’Administració designat per aquest 

òrgan, a proposta del seu president o presidenta. 

 

Article 367 

Funcions del Consell d’Administració 

1. El Consell d’Administració té les més àmplies facultats en relació amb al govern, la 

direcció i el control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 

2. Correspon al Consell d’Administració: 

a) Aprovar l'avantprojecte de programa d'actuació, d'inversions i de finançament, i el 

pressupost d'explotació i de capital. 

b) Aprovar la proposta de contracte programa entre l’Agència Catalana del Patrimoni 

Cultural i el Departament competent en matèria de cultura, i també la seva 

actualització. 
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c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final dels pressupostos de l'exercici i la 

memòria d’activitats. 

d) Nomenar o proposar, si escau, a l’òrgan corresponent de l’Administració de la 

Generalitat el nomenament dels directors o directores dels equipaments gestionats 

per l’Agència, d’acord amb els estatuts i sens perjudici que la Junta de Museus 

proposi els directors dels museus nacionals. 

e) Supervisar la gestió del director o directora. 

f) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal. 

g) Autoritzar la constitució o la participació d’Agència en òrgans, organismes o entitats 

de caràcter públic o privat, qualsevol que en sigui la naturalesa jurídica 

h) Les altres atribucions que li atorguin els estatuts. 

 

 

Article 368 

Règim de funcionament del Consell d’Administració 

1. El Consell d’Administració es regeix, en tot allò no previst en la present Llei, pel Capítol II 

del Títol I de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

2 El règim de sessions del Consell d’Administració el regulen els estatuts de l’Agència. 

 

Article 369 

Direcció 

1. La persona titular de la direcció és nomenada pel conseller o consellera competent en 

matèria de cultura, després d’escoltar el Consell d’Administració. Aquest nomenament pot 

recaure en el director o directora general competent en matèria de patrimoni cultural. 

2. La direcció té les funcions següents: 

a) Executar els acords del Consell d’Administració. 

b) Dirigir l’Agència d’acord amb els objectius del contracte programa, i coordinar i 

supervisar tots els serveis de l’Agència. 

c) Exercir la direcció del personal. 

d) Representar judicialment i extrajudicialment l’Agència en les actuacions pròpies de la 

seva administració. 
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e) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l’administració de 

l’Agència i les que li delegui el Consell d’Administració. 

f) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Consell d’Administració i informar-lo 

sobre qüestions relatives al funcionament de l’Agència. 

g) Ésser el màxim responsable de la tresoreria de l’Agència. 

 

 

Article 370 

Estructura i règim dels equipaments gestionats per l’Agència 

1. L’estructura dels equipaments gestionats per l’Agència s’ha d’establir per reglament. 

2. Els equipaments gestionats per l’Agència poden gaudir d’un règim de gestió 

desconcentrada que comprengui la gestió tècnica i la gestió econòmica. Les característiques 

d’aquest règim de gestió i la relació dels equipaments amb l’Agència s’han d’establir per 

reglament. 

 

Article 371 

Contracte programa 

El Departament competent en matèria de cultura i l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural 

han d'establir un contracte programa que ha d’incloure, com a mínim, la definició anual dels 

objectius a assolir, la previsió de resultats a obtenir i els instruments de seguiment i control i 

d'avaluació a què l’activitat de l’entitat s'ha de sotmetre durant la vigència del contracte. 

 

Article 372 

Règim economicofinancer 

1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural gaudeix de plena autonomia financera. 

2. Els recursos econòmics de l’Agència són constituïts per: 

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat. 

b) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus serveis. 
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c) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra aportació 

que li concedeixin persones o entitats públiques i privades. 

d) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni. 

e) Qualsevol altre recurs que la llei permeti. 

 

3. El pressupost de l’Agència és anual i únic, i s'ha de subjectar al règim pressupostari que 

estableix el Text refós de la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat per 

Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre. 

4. L’Agència gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la 

Generalitat. 

 

Article 373 

Règim de personal 

1. El personal de l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural es regeix pel dret laboral, llevat 

dels casos en què, per a l’exercici de potestats administratives vinculades a prestació dels 

seus serveis, sigui necessària una vinculació funcionarial. 

2. Els llocs de treball de l’Agència reservats a personal funcionari s’han de cobrir mitjançant 

les convocatòries de procés selectiu per a proveir llocs de treball que realitzi l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat. 

 

Article 374 

Règim de control 

1. El control de caràcter financer de l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural es duu a terme 

per mitjà del procediment d'auditoria regulat per l'article 16 del Text refós de la Llei de 

l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de 

desembre, i l'article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre. 

2. L’Agència aprova anualment una memòria d'activitats realitzades durant l'exercici, que la 

presidència del Consell d’Administració lliura al Govern i al Parlament. 
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Capítol 4 

Agència de suport a l’empresa catalana 

 

Article 375 

 Objecte 

Aquest títol té per objecte regular l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, que és 

l’organisme que executa les polítiques de la Generalitat en els àmbits de la innovació, la 

transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions a 

Catalunya i la millora continuada de la productivitat de l’empresa catalana 

 

 Article 376 

  Finalitats 

L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana té com a finalitat la promoció i el 

desenvolupament de l’empresa catalana per mitjà de l’execució de les actuacions i el 

desplegament dels serveis de suport necessaris per a impulsar la competitivitat del sector 

empresarial català i la presència i la interrelació d’aquest sector en els mercats 

internacionals. 

 

Article 377 

Naturalesa  

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana s’adscriu al departament competent en matèria 

d’indústria. El departament exerceix el control d’eficàcia i d’eficiència sobre l’activitat de 

l’Agència per garantir la màxima diligència en el compliment de les seves funcions i en la 

prestació dels seus serveis. 

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana és una entitat de dret públic de la Generalitat 

que actua subjecta al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar, 

patrimoni propi i plena autonomia funcional i de gestió per a complir les seves funcions. 
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3. Participen en els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, en els 

termes establerts per aquesta llei i pels estatuts de l’Agència, representants de les 

institucions, les corporacions de dret públic, les associacions i els agents socials l’activitat 

dels quals té relació directa amb la innovació, la internacionalització, l’emprenedoria i el 

desenvolupament empresarial. 

 

Article  378 

 Règim jurídic 

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana es regeix per aquesta llei, pel seus estatuts, 

pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i per la resta de 

normativa aplicable. 

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana sotmet la seva activitat en les relacions 

externes, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són 

aplicables, llevat dels actes que impliquen l’exercici de potestats públiques, que resten 

sotmesos al dret públic. 

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana se sotmet al dret públic en les relacions amb el 

departament al qual és adscrita, en el règim d’adopció d’acords i en l’organització i el 

funcionament dels òrgans col·legiats de govern, als quals és aplicable la normativa general 

sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat, i també la resta de matèries 

que, d’acord amb aquesta llei, resten subjectes al dret públic. 

4. Les resolucions del Consell Rector, del Consell d’Administració i del conseller delegat o 

consellera delegada de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana posen fi a la via 

administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar un recurs potestatiu de 

reposició o directament un recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Article 379 

Funcions 

1. Les funcions de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana són: 
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a) El foment de la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial 

productiva en tots els seus aspectes. 

b) La creació d’empreses, el foment de l’emprenedoria i la promoció empresarial en activitats 

tecnològiques i d’alt valor afegit. 

c) La transferència de coneixement i la incorporació al sector empresarial dels resultats de la 

recerca i de les noves tecnologies. 

d) L’ impuls de la capacitat i la demanda innovadora de les empreses catalanes per mitjà 

d’instruments que reforcin el capital, amb suport directe a la recerca, el desenvolupament i la 

innovació (R+D+I) i amb l’ús de la compra pública de tecnologia innovadora (CPTI). 

e) L’ impuls de la competitivitat empresarial per mitjà de la incorporació d’instruments de la 

societat de la informació i millores organitzatives. 

f) L’adaptació de l’organització i la prestació dels seus serveis a les problemàtiques 

canviants i el garantiment d’una utilització òptima dels mitjans disponibles. 

g) L’afavoriment de l’optimització de la gestió dels recursos humans i financers de les 

empreses. 

h) Qualsevol altra que li sigui encomanada per llei. 

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, per tal d’exercir les funcions establertes per 

l’apartat 1, determina els mecanismes necessaris, basats en el rigor, la transparència i 

l’optimització dels recursos humans i financers, i ha de disposar de l’estructura i els mitjans 

necessaris que permetin als òrgans de govern exercir una direcció eficaç i eficient de la 

institució i garanteixin una participació efectiva de tots els implicats. 

4. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana poden preveure la constitució 

d’una àrea especialitzada de l’Agència que tingui com a objectiu executar les polítiques del 

Govern en l’àmbit del foment i la captació d’inversions a Catalunya en noves activitats 

empresarials estratègiques que aportin tecnologia, capacitat continuada d’innovació, 

complementarietat amb el teixit empresarial existent, capacitat exportadora, capacitat 

d’arrossegament d’altres inversions en el seu entorn i ocupació estable i de qualitat, de 

conformitat amb les finalitats d’aquesta llei. 

5. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana pot portar a terme les seves activitats per mitjà 

de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb les corporacions 

de dret públic, associacions, agents socials i altres entitats públiques o privades, en els 
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termes establerts pels seus estatuts, pel Decret legislatiu 2/2004, del 24 de desembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública 

catalana, i per la resta de la normativa aplicable. L’Agència pot constituir el capital de 

qualsevol entitat que adopti la forma de societat mercantil, o participar-hi, i també de 

qualsevol altre ens, públic o privat i amb ànim de lucre o sense, l’objecte social del qual 

estigui relacionat amb la finalitat i els objectius de l’Agència. 

6. El Govern pot delegar en l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana la representació en 

els consorcis, en els ens o en els òrgans mixtos constituïts o que es constitueixin, l’objecte 

dels quals estigui relacionat amb les activitats d’innovació, internacionalització i promoció de 

l’empresa catalana. 

 

 

Article 380 

Òrgans 

1. Els òrgans de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana es classifiquen en òrgans de 

govern i òrgans de gestió. Els estatuts de l’Agència  poden establir l’existència d’òrgans 

d’assessorament estratègic i de participació. 

2. Els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana són els següents: 

a) El Consell Rector. 

b) El Consell d’Administració. 

c) La Presidència. 

3. L’òrgan de gestió de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana és el conseller delegat o 

consellera delegada. 

 

Article 381 

Consell Rector 

1. El Consell Rector és l’òrgan de govern que té com a funcions principals planificar, 

supervisar i controlar l’activitat de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. El Consell 

Rector ha d’afavorir, en els termes que estableixin els estatuts de l’Agència, la presència 
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dels interessos dels actors econòmics i socials que poden resultar afectats per les polítiques 

públiques en matèria de suport a l’empresa catalana. 

 

Article  382 

Consell d’administració 

1. El Consell d’Administració és l’òrgan de govern al qual correspon la decisió i la direcció de 

l’activitat de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. 

2. El Consell d’Administració és integrat per un mínim de vuit membres i un màxim de dotze. 

3. Formen part del Consell d’Administració, necessàriament, els membres següents: 

a) El conseller o consellera del departament competent en matèria d’indústria, en qualitat de 

president o presidenta. 

b) El secretari o secretària sectorial o director o directora general en matèria d’indústria, del 

departament competent en matèria d’indústria, en qualitat de vicepresident o vicepresidenta. 

c) El conseller delegat o consellera delegada de l’Agència. 

4. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana han de determinar i establir la 

procedència de la resta de membres del Consell d’Administració. 

5. Els representants en el Consell d’Administració han de pertànyer, en tots els casos, al 

Consell Rector. 

 

Article 383 

 La Presidència 

1. La Presidència de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, que és també la del Consell 

Rector i la del Consell d’Administració, correspon al conseller o consellera del departament 

competent en matèria d’indústria. 

2. Les funcions del president o presidenta han d’ésser determinades pels estatuts de 

l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. 

3. El president o presidenta del Consell d’Administració pot delegar l’exercici de les seves 

funcions en la persona que ocupi la vicepresidència. 
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Article 384 

 El conseller delegat o consellera delegada 

1.  El conseller delegat o consellera delegada és l’òrgan de gestió encarregat de la direcció 

general de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana i és nomenat i separat pel Govern a 

proposta de la Presidència. El càrrec ha de correspondre a una persona amb qualificacions 

professionals acreditades i que tingui competència i experiència per a complir les funcions 

assignades. 

2. Es pot crear, adscrita al conseller delegat o consellera delegada, una unitat de suport per 

a l’exercici de les funcions executives d’aquest òrgan, en els termes que determinin els 

estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. 

3. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana poden establir requisits 

complementaris per a accedir a la condició de conseller delegat o consellera delegada i han 

de determinar les funcions atribuïdes a aquest càrrec. 

 

Article  385 

Personal al servei de l’agència 

1. El personal de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana es vincula amb la mateixa 

Agència per mitjà d’una relació de caràcter laboral. 

2. La selecció del personal de l’Agència de Suport a l’Agència Catalana s’ha de fer d’acord 

amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, de conformitat amb la legislació 

aplicable en aquesta matèria. 

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’elaborar i aprovar la seva relació de llocs 

de treball. 

4. Correspon al Consell d’Administració aprovar l’estructura organitzativa de l’Agència de 

Suport a l’Empresa Catalana. 

 

 

Article  386 
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Contractació 

1. El règim de contractació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana és el que estableix 

la Llei de l’Estat 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

2. L’òrgan de contractació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana és el conseller 

delegat o la consellera delegada. 

 

Article 387 

Recursos econòmics 

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana disposa dels recursos econòmics següents: 

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, incloses les derivades 

del contracte de gestió. 

b) Els ingressos propis que percebi com a contraprestació per les activitats que porti a terme 

com a conseqüència de contractes, convenis o disposicions legals establerts amb altres 

entitats públiques, privades o persones físiques. 

c) Els rendiments procedents de les tarifes percebudes per serveis prestats directament, que 

tenen la consideració de preus privats. 

d) Les quantitats obtingudes per l’alienació d’actius fixos i pel rendiment dels béns i els 

valors que constitueixen el seu patrimoni. 

e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que es 

concertin i estiguin reflectides en la Llei de pressupostos de la Generalitat. 

f) Les aportacions, si s’escau, dels membres. 

g) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d’entitats públiques i 

privades. 

h) La resta d’ingressos de dret públic o privat que s’autoritzin. 

i) Qualsevol altre ingrés que li sigui atribuït i sigui compatible amb la naturalesa i les finalitats 

de l’Agència. 

2. Els recursos de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana tenen caràcter finalista, atès 

que són destinats a la consecució dels objectius de l’entitat. 
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3. Els recursos que es deriven dels apartats 1.d i e i no apareixen inicialment en el 

pressupost de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana es poden destinar a finançar 

despeses excepcionals per acord del Consell d’Administració. 

4. Els recursos que es deriven dels apartats 1.f i g i no apareixen inicialment en el 

pressupost de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana es poden destinar a finançar 

despeses excepcionals per acord del Consell Rector. 

5. El recurs a l’endeutament es pot portar a terme d’acord amb la normativa vigent de la 

Generalitat. No obstant el que estableix la legislació general i les lleis anuals de 

pressupostos, i per tal d’atendre desfasaments temporals de tresoreria, l’Agència de Suport 

a l’Empresa Catalana pot contractar pòlisses de crèdit o préstec, sempre que el saldo viu no 

superi el 10% del pressupost de l’Agència. 

6. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana pot subscriure, en els termes i les condicions 

establertes per la normativa aplicable a l’Administració de la Generalitat, convenis de 

col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions en els àmbits 

d’actuació que, directament o indirectament, li són propis. Així mateix, pot subscriure 

convenis amb entitats privades que tinguin un interès específic en la realització d’accions 

vinculades a l’àmbit d’actuació de l’Agència. 

 

Article  388 

 Pressupost 

1. El Consell d’Administració ha d’elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència de 

Suport a l’Empresa Catalana i l’ha d’elevar al Consell Rector perquè l’aprovi. 

2. L’avantprojecte de pressupost de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, un cop 

aprovat pel Consell Rector, s’ha de trametre al departament d’adscripció perquè aquest el 

traslladi al departament competent en matèria d’economia i finances. Un cop aprovat per 

aquest departament, l’avantprojecte s’ha d’incorporar al projecte de llei dels pressupostos de 

la Generalitat perquè el Govern l’aprovi i el trameti al Parlament. 

3. El pressupost de despeses de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana té caràcter 

limitatiu per l’ import global i caràcter estimatiu per a la distribució dels crèdits en categories 

econòmiques. 

4. L’autorització de les variacions pressupostàries correspon: 
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a) Al departament competent en matèria d’economia i finances, en el cas de les variacions 

de la quantia global del pressupost i en el cas de les que afectin despeses de personal, a 

iniciativa del Consell d’Administració i a proposta del Consell Rector. 

b) Al Consell d’Administració, en el cas de la resta de variacions. 

5. Els romanents de crèdit que resultin de la liquidació de l’exercici pressupostari no afectats 

al finançament de l’exercici següent es poden aplicar al pressupost d’ingressos i destinar- se 

a finançar l’ increment de despeses per acord del Consell d’Administració, que n’ha de donar 

compte al Consell Rector.  

6. L’execució del pressupost de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana correspon al 

Consell d’Administració i al conseller delegat o consellera delegada, que elaboren i trameten 

al Consell Rector un estat d’execució pressupostària amb la periodicitat que estableixin els 

estatuts de l’Agència. 

7. Pel que fa a les qüestions pressupostàries altres que les regulades pels apartats 1 a 6, el 

pressupost de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana es regeix pel Decret legislatiu 

3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques 

de Catalunya; pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i per les 

successives lleis de pressupostos de la Generalitat. 

 

Article  389 

Contracte de gestió 

1. Les relacions de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana amb el departament al qual és 

adscrita, sens perjudici del que estableix l’article 53 del text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, s’articulen 

per mitjà d’un contracte de gestió de caràcter pluriennal. 

2. El contracte de gestió a què fa referència l’apartat 1 ha d’establir els elements que s’han 

de determinar en els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana i ha d’incloure, 

com a mínim, la definició dels objectius que ha d’assolir l’Agència, la previsió de resultats 

que ha d’obtenir en la seva gestió i els instruments de seguiment i control a què ha de 

sotmetre la seva activitat, i les contrapartides de recursos per desenvolupar el programa 

previst. 
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Article 390 

 Patrimoni 

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana els béns i els 

drets que li adscrigui l’Administració de la Generalitat, i els béns i drets propis, de qualsevol 

naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol, d’acord amb aquesta Llei. 

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’establir la comptabilitat i els registres que 

permetin conèixer la naturalesa, la titularitat i la destinació dels seus béns i drets, propis o 

adscrits, sens perjudici de les competències dels altres ens i organismes en matèria 

d’indústria i de serveis destinats a la producció. 

3. Els béns i els drets que l’Administració de la Generalitat adscrigui a l’Agència de Suport a 

l’Empresa Catalana s’han de reincorporar al patrimoni de l’Administració de la Generalitat en 

les mateixes condicions que tenien en el moment de produir-se l’adscripció, en el cas que 

l’Agència s’extingeixi o modifiqui les seves funcions i sempre que aquesta modificació tingui 

incidència en els béns i drets esmentats. Els béns i els drets adscrits per l’Administració de 

la Generalitat a l’Agència també es reincorporen al patrimoni de l’Administració de la 

Generalitat en el cas que no es dediquin al compliment de les finalitats establertes. En 

aquest cas, la Generalitat, amb la taxació de llur valor pericial, n’ha d’exigir els detriments 

avaluats. 

4. La gestió del patrimoni de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana s’ha d’ajustar, llevat 

de les excepcions establertes per aquesta llei, al que disposa el Decret legislatiu 2/2002, del 

24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut 

de l’empresa pública catalana; el Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de patrimoni de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, i la resta de normes aplicables en matèria de patrimoni. 

5. Els béns adscrits a l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana que tenen la consideració 

de béns de domini públic gaudeixen de les exempcions tributàries que corresponen als béns 

d’aquesta naturalesa. Els béns adquirits d’una altra manera s’han d’incorporar al patrimoni 

de l’Agència. 

6. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana poden establir la possibilitat que 

l’Agència adquireixi béns immobles per complir les seves finalitats, amb l’autorització prèvia 

del departament competent en matèria de patrimoni. Així mateix, els estatuts  poden establir 

que els béns immobles propis de l’Agència que deixin d’ésser necessaris per al compliment 
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de les seves finalitats puguin ésser alienats per aquesta, amb l’autorització prèvia del 

departament competent en matèria d’economia i finances. 

 

Article 391 

Comptabilitat  

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana resta sotmesa al règim de comptabilitat pública 

establert per la legislació de finances públiques de la Generalitat, llevat dels aspectes 

establerts per aquesta llei. 

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’ordenar la seva comptabilitat d’acord amb 

el Pla general comptable. 

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha de disposar d’un sistema d’informació 

econòmica que reflecteixi, per mitjà d’estats de comptes i informes, l’estat del seu patrimoni, 

la situació financera i els resultats i l’execució del seu patrimoni, i també la informació de 

costos sobre la seva activitat; aquesta informació ha d’ésser suficient per a una adopció de 

decisions correcta i eficient . 

 

Article  392 

Control econòmic i de gestió 

1. El control extern de la gestió econòmica i financera de l’Agència de Suport a l’Empresa 

Catalana correspon a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, d’acord amb llur 

normativa específica. 

2. El control intern de la gestió econòmica i financera de l’Agència de Suport a l’Empresa 

Catalana correspon a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i es fa pel 

sistema d’auditories, d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya. 

 

 

Títol III: Promoció econòmica 
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Capítol 1 

Àmbit agroambiental 

 

Secció 1ª 

Modificació de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de cap de Creus 

Article 393 

Es modifica la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus, pel que fa la  

delimitació del Parc Natural de Cap de Creus i del Paratge natural d'interès nacional de la 

Serra de Rodes al municipi del Port de la Selva, en els termes següents:    

 

1. Modificació de la delimitació del Parc Natural de Cap de Creus 

 

A la delimitació del Parc Natural de Cap de Creus, àmbit terrestre, al terme municipal 

del Port de la Selva, que consta a l’apartat final de l’annex 1 de la Llei 4/1998, de 12 

de març, s’afegeix paràgraf nou, amb la redacció següent:  

 

“Queda exclòs l’àmbit de la Vall de Santa Creu, d’acord amb la delimitació inclosa a 

l’Annex 5.”.    

 

2.Modificació de la delimitació del Paratge natural d'interès nacional de Serra de 
Rodes  
 
La delimitació del Paratge natural d'interès nacional de Serra de Rodes, terme 
municipal del Port de la Selva, que consta a l’annex 2, de la Llei 4/1998, de 12 de 
març, es modifica de la manera següent: 
 
a) L’apartat primer de la delimitació del Paratge natural d'interès nacional de Serra de 
Rodes, queda redactat de la manera següent: 
 
“Terme municipal del Port de la Selva  
“El punt inicial de la descripció se  situa a la riera de la Vall, sota el pont que uneix el 
nucli de la Vall de la Santa Creu amb el camí que ascendeix al Monestir de Sant Pere 
de Rodes. El límit del PNIN va riera avall, els dos marges de la qual inclou, fins que 
arriba al punt en què la riera  se soterra sota la Plaça de la Font de la Vall de Santa 
Creu. En aquest punt, el límit gira a la dreta i ressegueix els marges de la plaça, 
d’acord amb la delimitació inclosa a l’Annex 5, fins a trobar de nou la riera  en el punt 
que aquesta torna a sortir a l’exterior. A partir d’aquí el límit segueix riera avall, els 
dos marges de la qual inclou, fins que troba el quart torrent tributari d'aquesta riera, 
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en sentit aigües avall i comptat des del punt inicial d'aquest límit. Llavors continua 
torrent amunt, del qual inclou tots dos marges, fins al seu extrem més elevat, i 
després fins a dalt del caire, a la cota de 321,2 m, per la línia de màxim pendent. Des 
d'aquí continua caire amunt, en direcció SO, fins que troba el torrent pròxim, el qual 
remunta i del qual inclou tots dos marges, fins al seu extrem més elevat, i fins a dalt 
del caire per la línia de màxim pendent, al serrat de la Guerra, on el camí del Port de 
la Selva a Sant Pere de Rodes fa una corba tancada cap a l'esquerra en sentit 
descendent i queda un replà a mà dreta d'aquesta corba amb vista sobre la Selva de 
Mar; en aquest punt creua el límit entre els termes municipals del Port de la Selva i la 
Selva de Mar. “ 
 
b) L’apartat final de la delimitació del Paratge natural d'interès nacional de Serra de 
Rodes, queda redactat de la manera següent: 
 
“Terme municipal del Port de la Selva  
“El límit segueix la pista carenera, en direcció E, fins que troba el camí que passa per 
la carena de la serra del coll del Perer. Segueix aquest camí fins al mateix coll del 
Perer (325 m) i, des d'aquest punt, busca directament la capçalera de la riera de la 
vall de Santa Creu. El límit baixa per la riera que passa per la vall de Santa Creu, de 
la qual inclou tots dos marges fins que retroba el punt inicial. “ 

 
 
Annex: Veure document adjunt 

 

Article  394 

 

Delimitació cartogràfica de l’àmbit de la Vall de la Santa Creu exclòs del Parc Natural de Cap 

de Creus i del Pla d’espais d’interès natural  

S’afegeix un annex 5 a la Llei 4/1998, de 12 de març, que conté el mapa que consta 

a continuació, on es delimita cartogràficament l’àmbit de la Vall de la Santa Creu, que 

queda exclòs del Parc Natural de Cap de Creus i del Pla d’espais d’interès natural. 

 

Secció 2ª 

Modificació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 

a la protecció del medi nocturn 

 

Article 395 

Es modifica la Disposició transitòria primera, que passa a tenir la següent redacció:  
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“L’enllumenat exterior existent, tant de titularitat pública com privada, ha de 
complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i les del Decret que la desplega no 
més enllà del 31 de desembre de 2013. Les adaptacions a la normativa s’han 
de fer segons el grau de protecció aplicable al lloc on se situa l’enllumenat, 
d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa, 
aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge el 19 de desembre de 
2007.” 

 

Secció 3ª 

Modificació de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu. 

 

Article  396 

Es deixa sense contingut el capítol VI  de la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de 

conreu, relatiu al dret d’adquisició preferent de la Generalitat. 

 

Article 397 

Es deroga la Disposició addicional segona. 

 

Secció 4ª 

Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret legislatiu 

2/2008, de 15 d’abril 

 

Article  398 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 9, que passa a tenir al següent redacció: 

  

“2. Pel que fa als ocells, els mètodes de captura són els previstos a la 
normativa comunitària i legislació bàsica estatal. Pel que fa als rosegadors, 
excepcionalment, es poden utilitzar substàncies enganxoses per al control de 
plagues si per qüestions sanitàries, de seguretat o d’urgència es justifica la 
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necessitat i sempre que aquesta activitat no pugui afectar cap espècie 
protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot ser duta a terme per 
personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures adequades per 
evitar al màxim el patiment de l’animal.” 

            

Article  399 

Es modifica  l’apartat 3 de l’article 34, que passa a tenir la redacció següent: 

                

“3  D’acord amb el que s’estableixi per reglament, es pot autoritzar la captura 
en viu, la cria en captivitat, la possessió i l’exhibició pública d’exemplars de 
pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum 
(Carduelis chloris) i passerell (Carduelis cannabina) per a activitats 
tradicionals relacionades amb el cant.” 

 

Article  400 

Es modifica l’Annex: 

Supressió de l’Annex les espècies: pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera 
(Carduelis carduelis), verdum (Carduelis Chloris) i passerell (Carduelis 
cannabina)  

 

 

Secció 5ª 

Modificació del Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol,  pel qual s’aprova el Text de la llei 

reguladora dels residus 

 

Article 401 

S’addiciona un nou article 21 bis, amb la redacció següent: 

 

“21 bis. Termini per resoldre i notificar 
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El termini per resoldre el procediment i notificar la resolució de declaració de 
sòl contaminat és de sis mesos. El venciment del termini esmentat sense que 
se n’hagi dictat i notificat la resolució comporta la caducitat del procediment.” 

 

Article   402 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 24 i s’hi addiciona un nou apartat 5, amb la redacció 

següent: 

“4.- Les persones físiques o jurídiques que duen a terme operacions de 
recollida i transport de residus dins de Catalunya han de comunicar a 
l’Agència de Residus de Catalunya, amb caràcter previ, l’inici de l’activitat i 
sol•licitar el registre en el Registre General de transportistes de residus de 
Catalunya.  

 

5.- El govern pot eximir de la obligació d’obtenir l’autorització a les 
instal•lacions que realitzin activitats de valorització o de la eliminació de 
residus no especials en els propis centres de producció, sempre que dicti una 
norma general per a cada tipus d’activitat, en la qual es fixin els tipus, les 
quantitats de residus i les condicions en les que s’ha d’exercir l’activitat per 
quedar dispensada d’autorització.” 

 

Article  403 

Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 60, que passa a tenir la redacció següent: 

“c) La composició de les vocalies serà determinada pel Govern tenint en 
compte que hi haurà d'haver representants de la Generalitat, de les 
administracions locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui 
relacionada amb les competències de l'Agència.” 

 

Article  404 

 Es modifica l’article 63, que passa a tenir la redacció següent: 

“Corresponen al president o presidenta les següents atribucions: 

a) La convocatòria de les sessions del Consell de Direcció i la formulació de 
l’ordre del dia. 
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b) La presidència de les sessions del Consell de Direcció, els debats de les 
quals dirigeix i en les quals gaudeix de vot de qualitat per dirimir els empats 
de les votacions. 

c) Aprovar les modificacions relatives a l’estructura organitzativa de l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

d) Les altres atribucions que li atorguen específicament aquesta Llei i la 
legislació que la desplegui i complementi.”  

 

Article 405 

 Es modifica l’apartat 2 de l’article 65, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. La composició del Consell per a la Prevenció i Gestió de Residus a 
Catalunya es determinarà mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat 
tenint en compte que hi haurà d'haver representants de la Generalitat, de les 
administracions locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui 
relacionada amb les competències de l'Agència.” 

 

Article  406 

Se suprimeix el contingut de l’article 71, que queda sense contingut. 

 

Article  407 

Es modifica la lletra a) de l’article 74, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“a) L’exercici de qualsevol de les activitats regulades en aquesta Llei sense 
obtenció, quan sigui preceptiva, de llicència, autorització, permís, comunicació 
prèvia a l’inici de l’activitat, registre, concessió o declaració d’impacte 
ambiental,  o incomplint les condicions imposades en aquestes o en la 
normativa de residus, si fos determinant de danys o perjudicis reals al medi 
ambient.” 

 

Article   408 

Es modifiquen les lletres a), c) i e) de l’article, que passen a tenir la redacció següent: 
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“a)  L’exercici de qualsevol de les activitats regulades en aquesta Llei sense 
obtenció, quan sigui preceptiva, de llicències, autoritzacions, permisos, 
comunicacions prèvies a l’inici de l’activitat, registres, concessions o 
incomplint les condicions imposades en aquestes o en la normativa de 
residus, si no hagués determinat dany o perjudici per al medi ambient, i no fos 
qualificat d’infracció molt greu. 

(...) 

c) L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre, 
declaracions, certificacions o similars de caràcter preceptiu, així com les 
irregularitats en la seva complementació o l’ocultació o falsejament de les 
dades exigides per la normativa aplicable.” 

(...) 

e) L’abandonament, abocament o l’eliminació incontrolada de residus de 
qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si no 
s’ha produït dany al medi ambient o sense que s’hagi posat en perill greu la 
salut de les persones.” 

(...)” 

 

Article 409 

 Es modifica l’apartat 1 i se suprimeix l’apartat 3 de l’article 81, que passa a tenir la redacció 

següent: 

 

“1. El límit de la potestat sancionadora per a infraccions molt greus és el 
següent: 

Els alcaldes o les alcaldesses de municipis de menys de 50.000 habitants, 
fins a 30.000 euros.  

Els alcaldes o les alcaldesses de municipis de més de 50.000 habitants, el 
president o la presidenta de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus i el director o la directora de l’Agència de Residus de 
Catalunya, fins a 300.000 euros.  

El president o la presidenta de l’Agència de Residus de Catalunya, fins a 
450.000 euros.  

El Govern de la Generalitat, fins a 1.200.000 euros.  
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2. Els límits de la potestat sancionadora dels òrgans a què es refereix l’apartat 
1 per a infraccions greus i lleus són, respectivament, el 50% i el 5% de les 
quanties establertes per a les infraccions molt greus.” 

 

Article  410 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 91, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. La responsabilitat ha de ser solidària quan siguin varis els responsables i 
no sigui possible determinar el grau de participació de cada un en la 
realització de la infracció.” 

 

Article  411 

Es modifica l’apartat 1 i se suprimeix l’apartat 3 de l’article 94, que passa a tenir la redacció 

següent: 

 

“1. Un cop ha estat detectada l’existència d’activitats de producció o de gestió 
de residus contràries a les determinacions d’aquesta Llei i de la legislació que 
la desplegui o complementi, el director de l’Agència de Residus de Catalunya 
pot acordar-ne la interrupció i el cessament immediat, i adoptar les mesures 
oportunes per a fer-les efectives. 

2. En cas de danys flagrants per al medi, els òrgans de la inspecció han 
d’acordar la suspensió de les activitats, que ha de ser ratificada pel director o 
la directora de l’Agència de Residus de Catalunya dins un termini de vint-i-
quatre hores.” 

 

Article   412 

S’addiciona un nou apartat 2 a l’article 103, amb la redacció següent: 

“2. El termini per resoldre el procediment i notificar la resolució en els 
procediments sancionadors tramitats d’acord amb la present Llei és d’un any”. 

 

Article  413 

S’addiciona una nova Disposició final, la sisena, amb la redacció següent: 
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“Disposició final  sisena 

S’habilita al conseller o consellera competent en matèria de medi ambient per 
aprovar mitjançant ordre els criteris per a fixar l’import de la fiança i la pòlissa 
d’assegurança previstes a l’article 24.1 b)” 

 

Secció 6ª 

Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats 

 

Article  414 

Es modifica la lletra g) de l’article 4 queda  passa a tenir el següent redactat: 

 

“g) Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat 
autoritzada que, en aplicació dels criteris que estableix l’article 59 i dels 
paràmetres que es determinin per reglament, comporti repercussions 
perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient”. 

 

Article   415 

Es modifica l’article 7.1.a),  que passa a tenir la redacció següent: 

“a) Autorització ambiental. Hi són sotmeses les activitats incloses en els 
annexos I.1 i I.2. El capítol primer del títol segon recull la regulació del 
procediment d'intervenció administrativa d'aquestes activitats, les quals se 
subdivideixen en: 

“1) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte 
ambiental. Són les activitats previstes a l'annex I.1 i a l’annex I.2.a. L’annex I.1 
inclou les subjectes a la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre 
de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació. L’annex I.2.a 
inclou les activitats previstes a l’annex I del text refós de la Llei d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, 
d’11 de gener, no subjectes a la Directiva 96/61/CE i totes les activitats i 
instal•lacions afectades per la legislació d’accidents greus. 
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“2) Activitat sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia 
sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental. Són 
les activitats previstes a l'annex I.2.b, que inclou activitats que s'ha considerat 
necessari de sotmetre a una autorització ambiental, i que estan previstes a 
l’annex II del text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener 

 

 

Article    416 

Es modifica  l’article 7 1.c), que passa a tenir la redacció següent: 

 

“c) Llicència ambiental. Hi són sotmeses les activitats incloses a l’Annex    II. 
Aquestes activitats es subdivideixen en: 

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental, amb declaració 
d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf 
corresponent de l’annex II es determina específicament la necessitat 
d’aquesta declaració. El procediment aplicable a aquestes activitats és 
el que resulta de l’article 34, amb el contingut mínim de l’estudi 
d’impacte ambiental que es determina a l’article 18. 

2)  Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió 
prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. Aquestes 
activitats són les que en l’epígraf corresponent de l’annex II es 
determina específicament la necessitat d’aquest procés. El capítol 1 
del títol III recull la regulació del procediment d’intervenció 
administrativa sobre aquestes activitats. 

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de 
sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental. El capítol 2 
del títol III recull la regulació del procediment d’intervenció 
administrativa sobre aquestes activitats.” 

 

 

Article   417 

Es modifica l’article 7.1.d).2) de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de els activitats, que passa a tenir el següent redactat: 
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“Les activitats subjectes a un informe preceptiu dels òrgans ambientals 
competents en matèria de medi ambient, en els casos determinats pels 
articles 42 i 43” 

 

Article  418 

Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 9 “Valors límits d’emissió i prescripcions 

tècniques de caràcter general”, que passa a tenir el següent redactat: 

 

“b) Les millors tècniques disponibles, pel que fa a les activitats de l'annex I.1” 

 

Article   419 

Es modifica el títol del capítol I del títol II que passa a tenir el següent redactat: 

 

”Capítol I 

“Règim d'autorització ambiental” 

 

Article  420 

Es modifica l’article 12, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“Article 12. Activitats sotmeses a una autorització ambiental 

“1. L'activitat o les activitats, amb les instal•lacions o les parts de les 
instal•lacions corresponents, que estan ubicades en un mateix centre o en un 
mateix establiment i que estan relacionades en els annexos I.1 i I.2, se 
sotmeten a l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental o amb 
decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte 
ambiental. 

“2. Les modificacions substancials de les activitats esmentades en l'article 
12.1 se sotmeten igualment a autorització ambiental amb decisió prèvia sobre 
la necessitat de sotmentiment a una avaluació d’impacte ambiental, excepte 
en els supòsits en què cal declaració d’impacte ambiental d’acord amb el text 
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refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2008, de l'11 de gener.” 

 

Article   421 

Es modifica  la lletra a de l’article 13 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl que 
produeixen les activitats i, alhora, fixar les condicions per a gestionar 
correctament aquestes emissions, a més a més de prendre en consideració el 
consum dels recursos naturals i l'energia, i, particularment, pel que fa a les 
activitats de l'annex I.1, tenint en compte l'aplicació de les millors tècniques 
disponibles 

 

Article   422 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 que passa a tenir la redacció següent:  

 

“1. La Ponència Ambiental és l'òrgan col•legiat adscrit al departament 
competent en matèria de medi ambient que, amb la participació de tots els 
sectors ambientals i, si escau, de la dels departaments que es requereixi 
d'acord amb l'activitat sectorial de què es tracti, formula la declaració 
d'impacte ambiental, la decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació 
d’impacte ambiental, i garanteix el caràcter integrat de l'autorització 
ambiental.” 

 

Article 423 

S’afegeix un article nou, el 15.bis, amb la redacció següent: 

 

“Article 15 bis. Decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació d’impacte 
ambiental 

 

“1. En el cas d’activitats incloses en l’annex I.2.b i, amb l’excepció prevista a 
l’article 12.2, en el cas de modificacions substancials de les activitats dels 
l’annexos I.1 i I.2, amb caràcter previ a la sol•licitud de l’autorització 
ambiental, la persona o l'empresa titular de l'activitat ha de formular una 
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consulta prèvia a l'Administració respecte al fet de sotmetre-les a una 
avaluació d'impacte ambiental, en aplicació dels criteris fixats en l'annex V.  

 

“2. La consulta prèvia se sotmet al procediment següent: 

 

“a) La persona o l’empresa titular de l’activitat ha d'adreçar la sol•licitud a 
l'OGAU del territori on s'emplaça l'activitat projectada, acompanyada de 
l'informe municipal de compatibilitat urbanística i d'una memòria tècnica 
descriptiva de l'emplaçament de l'activitat i de les seves característiques 
ambientals bàsiques, amb el contingut mínim següent: 

“1) La definició, les característiques i la ubicació del projecte. 

“2) Les principals alternatives estudiades i la justificació de la solució 
adoptada. 

“3) Una anàlisi d'impactes potencials al medi ambient. 

“4) Les mesures preventives, correctores o compensatòries per a protegir 
adequadament el medi ambient. 

“5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les 
indicacions i les mesures protectores. 

“La memòria tècnica ha d’identificar-ne l’autor o autors mitjançant el nom, 
cognoms, titulació i document nacional d’identitat. 

“b) La Ponència Ambiental, havent fet les consultes prèvies a l'ajuntament i a 
altres administracions, persones i institucions afectades, i amb els informes 
ambientals, emet la resolució sobre la consulta, i també sobre l'amplitud i el 
nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, si escau, en el termini màxim 
de tres mesos. 

“c) La resolució que determina que no cal sotmetre el projecte a l'avaluació 
d'impacte ambiental s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

“3. En cas que es determini que cal sotmetre l'activitat projectada a una 
avaluació d'impacte ambiental s'ha de seguir el procediment establert als 
articles 16 a 28. En cas que es determini que no cal sotmetre l’activitat  a una 
avaluació d’impacte ambiental, s’ha de seguir el mateix procediment pel que  
fa als documents i als tràmits relatius a l’autorització ambiental i hi no són 
d’aplicació els  documents i els tràmits relatius a l’avaluació d’impacte 
ambiental. 

 

Article    424 
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Es modifica l’apartat 2 de l’article 28 , que passa a tenir la redacció següent:  

 

“2. La resolució del procediment d’autorització ambiental de les activitats dels 
annexos I.1 i I.2 s’ha de dictar i notificar en el termini de 8 mesos”. 

 

Article  425 

 Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 28. 

 

Article   426 

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 29, que passa a tenir la redacció següent:   

 

“b) Les determinacions de la declaració d'impacte ambiental, si s’escau 

 

Article   427 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 30, que passa a tenir la redacció següent:   

 

”2. La part dispositiva de la resolució per mitjà de la qual s'atorga o es 
modifica l'autorització ambiental de les activitats de l'annex I i també, en tots 
els casos que n’hi hagi, la declaració d'impacte ambiental es publiquen en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'incorporen a la base de dades 
ambientals d'activitats, amb la informació determinada per reglament.” 

 

Article   428 

 Es modifica l’apartat 2 de l’article 33, que passa a tenir la redacció següent:  

  

“2. La consulta prèvia se sotmet al procediment previst a l’article 15.bis.2.”  

 

Article 429 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 34, que passa a tenir la redacció següent: 

 



171 
 

“Article 34. Declaració d'impacte ambiental d'activitats sotmeses a la llicència 
ambiental 

1. L'estudi d'impacte ambiental s'ha d'acompanyar amb el contingut mínim 
determinat per l'article 18, en fer la sol·licitud de la llicència ambiental. En el 
cas d’activitats previstes en l’article 33.1, només s’ha d’aportar si ho resol 
prèviament la ponència ambiental.” 

 

Article  430 

S’afegeix un apartat nou a l’article 38, amb la redacció següent: 

 

“5. Les Oficines de Gestió Ambiental Unificada donen suport i assistència 
tècnica als òrgans ambientals municipals i comarcals en la tramitació de les 
llicències ambientals, sempre que aquests  ho sol•licitin”. 

 

Article  431 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 42, que passa a tenir la redacció següent:   

 

“1. En la tramitació de les llicències ambientals de les activitats enumerades 
en l’annex VI és preceptiva l’emissió d’un informe de l’administració hidràulica, 
de l’administració de residus de Catalunya i del departament competent en 
matèria de protecció de l’ambient atmosfèric. Aquests informes poden ser 
sol•licitats pels ens locals directament a les administracions competents o bé 
a través de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada. Les Oficines unifiquen 
els diferents  informes emesos en un únic document”. 

 

Article   432 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 59 , que passa a tenir la redacció següent:  

 

“3. La modificació substancial d'activitats de l'annex I està subjecta a 
autorització ambiental i a decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a 
una avaluació d’impacte ambiental o a declaració d’impacte ambiental, 
d’acord amb el previst a l’article 12.2”. 
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Article  433 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 67, que passa a tenir la redacció següent::  

 

“Les activitats ramaderes de l’annex III subjectes al règim de comunicació han 
de presentar, a més de la documentació establerta per l’article 52.3, el pla de 
dejeccions ramaderes, el qual ha d’haver estat informat favorablement pel 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb les 
prescripcions i a l’efecte que es determini per reglament” 

 

Article  434 

S’afegeix  l’article 72.bis, amb la redacció següent.  

 

“Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de controls de la gestió de les 
dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el 
departament competent en matèria d’agricultura i ramadera.” 

 

 

Article  435 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 81, que passa a tenir la redacció següent:   

 

“1. Són infraccions molt greus: 

“a) Iniciar l'execució del projecte d'activitat que s'ha de sotmetre a avaluació 
d'impacte ambiental, sense haver obtingut prèviament la declaració d'impacte 
ambiental corresponent. 

“b) Iniciar l'execució del projecte d'activitat que requereix la decisió prèvia 
sobre la necessitat de sotmetre’s a una avaluació d'impacte ambiental, sense 
haver obtingut prèviament aquesta decisió.” 

 

Article 436 

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional quarta, que passen a tenir la 
redacció següent:   
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“1. Es crea la Comissió d’Avaluació i Seguiment per a l’aplicació d’aquesta llei, 
adscrita al departament competent en matèria de medi ambient”. 

“2. La composició de la Comissió ha de ser representativa dels diferents 
departaments de la Generalitat, dels ens locals, de les agrupacions 
empresarials i sindicals i dels col•legis i organitzacions professionals 
relacionades amb les matèries regulades per aquesta llei. S’ha de procurar la 
paritat entre dones i homes”. 

 

Article  437 

S’afegeix un apartat nou a la disposició transitòria primera amb la redacció següent: 

“3. El règim de controls i de revisió de les autoritzacions ambientals i les 
llicències ambientals que s’atorguin d’acord amb el que preveu l’apartat 1 és 
el que preveuen el Títol VIII i els articles 62 i 63 

 

Article  438 

Es modifica la disposició transitòria quarta, que passa a tenir la redacció següent:   

 

“Règim aplicable a les activitats que ja han estat objecte d’intervenció administrativa 
ambiental abans de l’entrada en vigor de la Llei 

“1. Les activitats que han estat objecte d’intervenció administrativa ambiental 
d’acord amb la Llei 3/1998 passen a regir-se per les noves determinacions 
d’aquesta Llei. 

“2. Els terminis dels controls periòdics d’aquestes activitats són els previstos a 
les lletres a), b) i c) de l’article 71.2, llevat que es tracti d’activitats exemptes 
de control periòdic, d’acord amb l’article 71.3 

“3. La data d’inici dels controls periòdics de les activitats a què fa referència 
l’article 2.1.c) de la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés 
d’adequació de les activitats amb incidència ambiental, modificat per la Llei 
17/2007, de 12 de desembre, de mesures fiscals i financeres, es la que 
preveu aquella norma”.  

 

Article   439 

Es modifica l’annex I.2 , que passa a tenir la redacció següent: 
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 “I.2.a) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte 
ambiental, que estan previstes a l’annex I del text refós de la Llei d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de 
gener, no subjectes a la Directiva 96/61/CE i totes les activitats i instal•lacions 
afectades per la legislació d’accidents greus. 

4. Indústries minerals i de la construcció 

4.9. Instal•lacions per a la calcinació i la sinterització de minerals metàl•lics, 
amb una capacitat superior a 5.000 tones per any de mineral processat. 

10. Gestió de residus 

10.1. Instal•lacions per a l'eliminació de residus perillosos, amb una capacitat 
fins a 10 tones per dia. 

12. Altres activitats 

12.1. Activitats i instal•lacions afectades per la legislació d'accidents greus 
(incloses les instal•lacions per a l'emmagatzematge de productes petrolífers, 
amb una capacitat superior a 100.000 tones i les instal•lacions per a 
l'emmagatzematge de productes petroquímics o químics amb una capacitat 
superior a 200.000 tones). 

 

I.2.b) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia 
sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental i que estan 
previstes a l’annex II del text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener. 

1. Energia 

1.8. Fabricació industrial de briquetes d'hulla i de lignit. 

1.12. Instal•lacions industrials, i d'altres tipus, per a la producció d'electricitat, 
vapor i aigua calenta, amb una potència tèrmica superior a 100 MW, que no 
estiguin incloses al codi 1.1 de l'annex I.1. 

3. Producció i transformació de metalls 

3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de 
tractament de més de 2 tones per hora, exclòs l'acer en brut. 

3.30. Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per 
a vehicles, amb una superfície total superior a 30.000 metres quadrats (m2). 

3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total superior 
a 30.000 m2. 

3.33. Instal•lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus, amb una 
superfície total superior a 30.000 m2. 
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3.34. Instal•lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que 
estiguin situades fora de polígons industrials o a menys de 500 metres d'una 
zona residencial. 

4. Indústries minerals i de la construcció 

4.1.a) Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de 
producció superior a 200 tones per dia i fins a 500 tones per dia. 

4.1.d) Fabricació de guix en forns, amb una capacitat de producció superior a 
50 tones per dia. 

4.8. Aglomerats de minerals. 

4.10. Fabricació de perlita expandida. 

4.11. Calcinació de la dolomita. 

4.12. Plantes d'aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció superior 
a 250 tones per hora. 

9. Indústria del paper 

9.3. Instal•lacions industrials per a la fabricació de cel•lofana. 

10. Gestió de residus 

10.2. Centre per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una 
capacitat superior a 30 tones per dia. 

10.7. Instal•lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb una 
capacitat superior a 100.000 tones per any. 

10.9. Instal•lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides 
(purins), amb una capacitat superior a 100.000 tones per any. 

10.10. Instal•lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals 
no recollits selectivament, amb una capacitat superior a 100.000 tones per 
any. 

10.11. Instal•lacions per al tractament biològic de residus d'alta fermentabilitat, 
amb una capacitat superior a 100.000 tones per any. 

12. Altres activitats 

12.16. Construcció i reparació naval en drassanes, amb una superfície total 
superior a 20.000 m2. 

12.37. Càmpings amb un nombre d'unitats d'acampada superior a 1.500. 

12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, 
amb una superfície superior a 5 hectàrees. 

12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 hectàrees.” 
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Article  440 

Es modifiquen els apartats 10.9, 10.10 i 10.11 de l’annex II, que passen a tenir la redacció 

següent:   

 

“10.9. Instal•lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides 
(purins), amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any. 

10.10. Instal•lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals 
no recollits selectivament, amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any. 

10.11. Instal•lacions per al tractament biològic de residus d'alta fermentabilitat, 
amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.” 

 

Article  441 

Es modifica l’apartat 11 de l’Annex II de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats, que passa a tenir el següent text: 

 

“11. Instal•lacions ramaderes per a la cria intensiva de: 

11.1.d)Més de 600 places de vacum d’engreix 

11.1.e)Més de 300 places de vacum de llet 

11.1.f)Més de 2.000 places d’oví i cabrum 

11.1.g) Més de 500 places de cavall i altres equins 

11.1.i) Places per a més d’una de les espècies animals especificades en 

qualsevol dels annexos d’aquesta llei, o places de la mateixa espècie 

d’aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats 

ramaderes procedimentals (URP) i no estigui inclosa a l’apartat 11.1.c iii de 

l’annex I.1, definides a partir de les equivalències de procediment entre 

instal•lacions que estableix la directiva 96/61/CE, i prenent com a base de 

referència el vacum de llet ( 1 URP=1 plaça de vacum de llet) 
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11.1.l) Instal•lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal 

el sistema en què l’alimentació es basa fonamentalment en la pastura, però 

els animals estan estabulats durant un cert període de l’any, normalment 

l’hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions, per a 

classificar-les a cadascun dels annexos, es calcula proporcionalment als 

períodes en què els animals romanen a les instal•lacions, i d’una manera 

genèrica equival al 33% de la capacitat de les instal•lacions de cria intensiva. 

11.1.m)Més de 20.000 places de conills 

11.1.n) Per sobre de 55.000 places de pollastre d’engreix ( i per sota de 

85.000) 

11.2. Instal•lacions per a l’aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció 

superior a 500 tones per any. 

Les activitats que consten en aquests apartat 11.1 i 11.2 d’aquest annex estan 

sotmeses a declaració d’impacte ambiental. 

11.9 Emmagatzematge col•lectiu de dejeccions ramaderes” 

 

Article  442 

Es modifica l’apartat 11 de l’annex III de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats, que passa a tenir el següent redactat: 

 

“11 .Instal•lacions ramaderes per a la cria intensiva que disposin de: 

 

11.1.a)Fins a 40.000 emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de 

gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus, per 

sobre d’1 URP 

11.1.b i)Fins a 2.000 places per a porcs d’engreix ( de més de 30 Kg), per 

sobre de 10 places 

11.1.b.ii) Fins a 2.500 places per a porcs d’engreix ( de més de 20 Kg), per 

sobre de 10 places 
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11.1.c i)Fins a 750 places per a truges reproductores, per sobre de 5 places 

11.1.c.ii)Fins a 530 places per a truges reproductores en cicle tancat, per 

sobre de 5 places 

11.1.d)Fins a 600 places de vacum d’engreix, per sobre de 5 places 

11.1.e)Fins a 300 places de vacum de llet, per sobre de 5 places 

11.1.f)Fins a 2.000 places d’oví i cabrum, per sobre de 10 places 

11.1.g)Fins a 500 places d’equí, per sobre de 5 places 

11.1.h)Places de qualsevol altra espècie animal no especificades, per sobre 

de 5 unitats ramaderes, prenent com a base de referència el vacum de llet ( 1 

UR= 1 plaça de vacum de llet) 

11.1.j)Places de bestiar porcí i/ o oví, de diferents aptituds, tant si tenen 

places per a altres espècies animals com si no en tenen, excepte si disposen 

de places d’aviram, la suma de les quals sigui per sobre de 3 URP i fins a 500 

URP,definides a partir de les equivalències de procediment entre 

instal•lacions que estableix la directiva 96/61/CE, i prenent com a base de 

referència el vacum de llet ( 1 URP= 1 plaça de vacum de llet) 

11.1.k)Places d’aviram i d’altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o 

el boví, la suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 500 URP, definides a 

partir de les equivalències de procediment entre instal•lacions que estableix la 

Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet ( 1 

URP=1 plaça de vacum de llet) 

11.1.l)Instal•lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal, 

el sistema en què l’alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els 

animals estan estabulats durant un cert període de l’any, normalment l’hivern, 

o durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions, per a classificar-les a 

cadascun dels annexos, es calcula proporcionalment als períodes en què els 

animals romanen a les instal•lacions, i d’una manera genèrica equival al 33% 

de la capacitat de les instal•lacions de cria intensiva. 

11.1.m)Fins a 20.000 places de conill, per sobre de 1.000 places 
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11.2.a).Instal•lacions d’aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció fins a 

500 tones a l’any 

11.2.b). Instal•lacions d’aqüicultura extensiva,  

11.3 Instal•lacions per a l’eliminació i l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb 

una capacitat de tractament de fins a 10 tones per dia. 

11.4 Deshidratació artificial de farratges 

11.5 Assecat del pòsit del vi 

11.6Assecat de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials,  

11.7 Assecat del llúpol amb sofre. 

11.8 Desmuntatge de cotó. “ 

 

Article  443 

 Es modifica l’Annex VI, que passa a tenir la redacció següent: L’annex VI queda redactat de 

la manera següent: 

 

“Informes preceptius en matèria de medi ambient 

1. Se sotmeten a un informe de l'administració hidràulica de Catalunya les 
activitats que comporten: 

a) Abocaments directes o indirectes a les aigües subterrànies. 

b) Abocaments directes a les aigües superficials. 

c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre. 

d) Abocaments no domèstics a sistemes de sanejament que siguin a càrrec 
de l'administració hidràulica de Catalunya, sempre que l'activitat que els 
genera estigui compresa en les seccions c, d i e del Codi de classificació de 
les activitats, o siguin potencialment contaminants o el cabal abocat sigui 
superior a 6.000 m3 per any. 

2. Se sotmeten a un informe de l'administració de residus de Catalunya les 
activitats de gestió de residus següents: 

a) Dipòsits controlats de residus de la construcció per a garantir l'adequació 
de l'activitat al Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. 
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b) Instal•lacions per a la gestió dels residus municipals, que no consisteixin en 
deixalleries, per a garantir-ne l'adequació al Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya i al Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió 
de residus municipals de Catalunya. 

c) Les activitats compreses en l'annex II, en els apartats 10.9, 10.10 i 10.11, 
que tinguin una capacitat igual o superior a 2.000 tones. 

d) Les activitats compreses en l’annex II en els apartats 10.1, 10.2 (excepte 
deixalleries), 10.5, 10.7 (excepte plantes de valorització de residus de la 
construcció) i 10.8. 

3. Se sotmeten a un informe de l'òrgan ambiental del departament competent 
en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric les activitats compreses en 
l’annex II en els apartats 1.1, 1.12, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9b, 3.12, 3.19, 3.21, 3.30, 
3.31, 3.33, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.12, 4.17, 5.6, 5.8, 
5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 6.1, 6.2, 7.2a, 7.2b, 7.9, 8.2, 9.2, 9.4, 10.1, 
10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 10.11, 11.4,12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.16, 12.22, 12.31, 
12.39, 12.41.” 

 

Secció 7ª  

Modificació de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en 

aigües continentals 

 

Article  444 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 4, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“3. La gestió i la intervenció sobre els ecosistemes aquàtics continentals és 
reservada a les administracions públiques, les quals han de vetllar, en l’àmbit 
de llurs respectives competències, per a assolir i aplicar els principis que 
inspiren aquesta llei, sens perjudici de demanar la participació de la ciutadania 
i de les entitats sectorials, esportives i de l’àmbit científic, d’acord amb els 
procediments que estableix la Llei.” 

 

Article   445 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 4, que passa a tenir al redacció  següent: 
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“4. El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals podrà establir els mecanismes de col·laboració que consideri 
oportuns amb la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, així com 
amb les altres entitats legalment constituïdes vinculades al món de la pesca, 
per tal de fer efectiu el compliment de les funcions esmentades a l’apartat 
anterior.” 

 

Article   446 

Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 25, i per tant, l’apartat 4 passa a ser l’apartat 3. 

 

Secció 8ª 

Modificació de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes.  

 

Article 447 

Es modifica l’apartat 1, lletra b) de l’article 9, que passa a tenir la següent redacció: 

 
 
“b) La llicència de pesca o marisqueig sense embarcació o amb 
embarcació auxiliar”. 

 

Article  448 

Es modifica  l’apartat 2 de l’article 9, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“2. La llicència de pesca marítima d’embarcació en aigües exteriors expedida 
per l’Administració de l’Estat és vàlida per a la pesca marítima en aigües 
interiors” 

 

Article  449 

Es modifica   l’apartat 3 de l’article 10, que passa a tenir la redacció següent: 

“3. Les persones que, sense embarcació o amb embarcació auxiliar, es 
dediquen a la pesca o al marisqueig han de tenir la llicència de pesca o 
marisqueig sense embarcació o amb embarcació auxiliar. 
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Article 450 

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 35, que passen a tenir la següent redacció: 

“1. Resta prohibida amb caràcter general l’extracció de flora i fauna marines 
sense finalitats pesqueres” 

“2. La direcció general competent en matèria de pesca i acció marítimes pot 
autoritzar l’extracció de flora i fauna marines amb finalitats de recerca, 
educatives i d’aquariofília - ornamental, o si s’aprecien raons d’interès general 
que la justifiquin” 

 

Article  451 

Es modifica  la lletra g) de l’article 132.2, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“g) Extreure flora i fauna marines sense finalitats pesqueres o marisqueres 
degudament autoritzades.” 

 

 

Capítol 2. 

 Àmbit econòmic 

 

Secció 1ª 

Modificació del text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de 

febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de 

març  

 

Article  452 

Es modifica l’article 48, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“Totes les infraccions en matèria d’ordenació del comerç, tipificades per aquesta Llei, 
o per la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, o per les que 
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la puguin substituir o desplegar, s’han de sancionar, amb la instrucció prèvia de 
l’expedient administratiu corresponent, mitjançant l’aplicació de les sancions 
següents: 

 
a) Infraccions lleus: multa fins a 20.000 euros 
b) Infraccions greus: multa entre 20.001 i 100.000 euros 
c) Infraccions molt greus: multa entre 100.001 i 500.000 euros. Aquesta quantitat es 
pot ultrapassar fins a assolir el décuple del valor dels productes o els serveis objecte 
de la infracció.” 

 

 

Secció 2ª 

Modificació de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya 

 

Article  453 

Es modifica l’apartat e) de l’article 2, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“e) Serveis turístics: els serveis adreçats a atendre les demandes dels usuaris 
turístics, incloses les instal•lacions i béns mobles que en fan possible la 
prestació.”  

 

Article  454 

Es modifica el títol del Capítol II del Títol III, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Capítol II 

Règim general de les empreses turístiques” 

 

Article  455 

Es modifica l’article 33, que passa a tenir la redacció següent: 
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“Article 33 

Concepte 

1. Són empreses turístiques les que es dediquen professionalment a la 
prestació de serveis turístics retribuïts d’allotjament o mediació. 

2.Les empreses turístiques han de complir les condicions fixades per aquesta 
Llei i per la normativa que la desplegui per a la prestació de serveis turístics.” 

 

Article  456 

Es crea una Subsecció 1a dins la Secció Primera del Capítol III anomenada “Normes 

Generals”, que comprèn els articles 37, 38 i 39, amb la redacció següent: 

 

“SECCIÓ PRIMERA  

Establiments d’allotjament turístic  

Subsecció 1a 

Normes generals” 

 

Article 457 

 L’antic article 38 passa a ser l’actual article 37, amb la redacció següent: 

 

“Article 37  

Concepte  

1. Tenen la consideració d’establiment d’allotjament turístic els que, d’una 
manera habitual i amb caràcter professional, ofereixen als usuaris turístics, 
mitjançant preu, allotjament temporal que no constitueixi un canvi de 
residència per a la persona allotjada, d’acord amb les condicions i les 
característiques que siguin establertes per reglament. 

2. Els establiments d’allotjament turístic no requereixen cap autorització del 
departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de 
turisme, si bé abans d’iniciar l’activitat s’han de sotmetre als règims 
d’intervenció administrativa derivats de les altres normes sectorials que els hi 
son d’aplicació. El departament de l’Administració de la Generalitat competent 
en matèria de turisme ha d’avaluar el compliment dels requisits previstos en 
aquesta llei i als reglaments que la despleguen.” 
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Article 458 

L’antic article 39 passa a ser l’actual article 38, amb la redacció següent: 

 

“Article 38  

Modalitats  

1. Els establiments d’allotjament turístic es classifiquen en les modalitats 
següents:  

a) Establiments hotelers.  

b) Apartaments turístics.  

c) Càmpings.  

d) Establiments de turisme rural.  

e) Qualsevol altra que s’estableixi per reglament.  

2. Els establiments d’allotjament turístic han d’exhibir les plaques 
identificatives de llur modalitat i, si s’escau, de llur categoria.  

3. La classificació d’un establiment d’allotjament turístic pot ésser revisada o 
revocada en qualsevol moment, d’ofici o a instància de la persona 
interessada, mitjançant l’expedient corresponent.”  

 

Article 459 

 L’antic article 37 passa a ser l’actual 39 i se’n modifica el títol i el contingut, que passen a 

tenir la redacció següent:  

 

“Article 39  

Dret d’accés als establiments d’allotjament turístic  

1. Els establiments d’allotjament turístic tenen la consideració de local públic.  

2. L’accés i la permanència en els establiments d’allotjament turístic són 
lliures per als usuaris que n’hagin contractat els serveis i no es poden 
restringir per raó de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social.  
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3. L’accés i la permanència en els establiments d’allotjament turístic es poden 
condicionar al compliment de reglaments d’ús o de règim interior. Aquests 
reglaments no poden contenir disposicions contràries a aquesta Llei o a la 
normativa que la desplegui i s’han d’anunciar de manera ben visible en els 
punts d’accés a l’establiment.  

4. Els titulars de les empreses turístiques poden impedir la permanència en 
llurs establiments d’allotjament turístic dels usuaris que incompleixin algun 
dels deures que estableix l’article 31.  

5. Els titulars de les empreses turístiques poden sol•licitar l’auxili dels agents 
de l’autoritat per a desallotjar d’un establiment d’allotjament turístic les 
persones que incompleixin les regles usuals de convivència social i les que 
pretenguin entrar-hi amb finalitats diferents a la del gaudi pacífic del servei 
que s’hi presta o de l’activitat que s’hi desenvolupa.  

6. El règim d’admissió d’animals domèstics en un establiment d’allotjament 
turístic ha de constar en llocs visibles de l’establiment i en la informació de 
promoció. En tot cas, de conformitat amb el que estableix la normativa 
sectorial, les persones amb disminució visual, total o parcial, hi han de poder 
accedir acompanyades de gossos pigall.” 

 

Article  460 

Es crea una Subsecció 2a dins la Secció Primera del Capítol III, anomenada  “Establiments 

hotelers”, que comprèn els articles 40, 41 i 42, amb la redacció següent: 

 

“Subsecció 2a 

Establiments hotelers” 

 

Article  461 

Es modificació l’article 40, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 40 

Concepte 

1. Els establiments hotelers són establiments que presten servei d’allotjament 
temporal en unitats d’allotjament als usuaris turístics, com a establiment únic 
o com a unitat empresarial d’explotació amb els serveis turístics 
corresponents.  
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2. Les condicions de prestació del servei d’allotjament a què es refereix 
l’apartat 1, que ha d’incloure en tot cas la neteja diària de totes les unitats 
d’allotjament, s’han de determinar per reglament.”  

 

 Article  462 

Es modifiquen els apartats 2, 4 i 5 de l’article 41, que passen a tenir la redacció següent: 

“2. Els establiments del grup d’hotels es classifiquen en les modalitats 
següents:  

a) Hotels. 

b) Hotels apartament. 

(...) 

4. Els hotels i els hotels apartament són establiments hotelers que presten el 
servei d’allotjament en unitats d’allotjament i que, tant si disposen de serveis 
complementaris com si no en disposen, resten oberts les vint-i-quatre hores 
del dia. 

5. Els hostals i les pensions són establiments hotelers que presten el servei 
d’allotjament en habitacions que, per la dimensió, l’estructura o les 
característiques de l’establiment o per la tipologia dels serveis, no assoleixen 
els nivells exigits als hotels i als hotels apartament.”  

 

Article  463 

Es crea una Subsecció 3a dins la Secció Primera del Capítol III, anomenada “Apartaments 

turístics”, que comprèn l’article 43, amb la redacció següent: 

 

“Subsecció 3a 

Apartaments turístics” 

 

Article  464 

Es modifica l’article 43, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 43 
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Concepte 

1. Els establiments d’apartaments turístics són establiments que presten 
servei d’allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la 
seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiment únic o com a 
unitat empresarial d’explotació, amb els serveis turístics corresponents.  

2. Les condicions de prestació del servei d’allotjament a què es refereix 
l’apartat 1 s’han de determinar per reglament.”  

 

Article  465 

Es deixa sense contingut l’article 44. 

 

Article  466 

Es deixa sense contingut l’article 45. 

 

Article  467 

Es crea una Subsecció 4a dins la Secció Primera del Capítol III, anomenada “Càmpings”, 

que comprèn els articles 46, 47 i 48, amb la redacció següent: 

 

“Subsecció 4a 

Càmpings” 

 

Article  468 

Es modifica l’article 46, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 46 

Concepte 

Els establiments de càmping són establiments que presten servei 
d’allotjament temporal en espais d’ús públic degudament delimitats, destinats 
a la convivència agrupada de persones a l’aire lliure, mitjançant tendes de 
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campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant 
bungalous, segons les modalitats que siguin establertes per reglament.”  

 

Article  469 

Es modifica l’article 47, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 47 

Serveis 

Els càmpings han de disposar de les instal•lacions i els serveis que siguin 
determinats per reglament.”  

 

Article  470 

Es crea una Subsecció 5a dins la Secció Primera del Capítol III, anomenada “Establiments 

de turisme rural”, que comprèn els articles 49 i 50, amb la redacció següent:   

 

“Subsecció 5a 

Establiments de turisme rural” 

 

Article 471 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 49 i se’n suprimeix l’apartat 2. L’article passa a tenir la 

redacció següent: 

 

“Article 49 

Concepte 

Els establiments de turisme rural són establiments que presten servei 
d’allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió 
de l’habitatge sencer, segons les modalitats i requisits definits per reglament.”  

 

Article 472 
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 Es modifica l’apartat 4 de l’article 50, que passa a tenir la redacció següent: 

“4. No poden ser qualificats en cap cas com a establiments de turisme rural 
els pisos, considerats com a habitatges independents, en un edifici de 
diverses plantes en règim de propietat horitzontal, on es presta el servei 
d’allotjament.” 

 

Article  473 

Es crea la Secció 2a dins el Capítol III Empreses turístiques d’allotjament, anomenada 

“Habitatges d’ús turístic”, que comprèn els articles 51 i 52, amb la redacció següent: 

“Secció Segona 

Habitatges d’us Turístic” 

 

Article  474 

Es dóna un nou contingut a l’article 51, amb la redacció següent: 

 

“Article 51 

Concepte 

1. Els habitatges d’ús turístic són habitatges que són cedits pel seu propietari, 
directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de 
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions 
d’immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.  

2. Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia 
d’inici d’activitat davant l’ajuntament competent.” 

 

Article  475 

Es dóna un nou contingut a l’article 52, amb la redacció següent: 

 

“Article 52 

Llibertat contractual 
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La cessió de l’habitatge d’ús turístic pot ésser realitzada en qualsevol de les 
formes admeses en dret.” 

 

Article  476 

Es modifica l’article 54, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 54  

Agents de viatges  

1. Agent de viatges és aquella persona, física o jurídica, que, sota qualsevol 
forma empresarial, pot comercialitzar i organitzar viatges combinats, tenint 
reservades en exclusiva aquestes activitats. Els i les agents de viatges poden 
realitzar qualsevol activitat d’assessorament, mediació i organització en 
matèria de serveis turístics.  

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per viatge combinat o forfet la 
combinació prèvia d’almenys dos dels elements següents, venuts o oferts a la 
venda per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi les vint-i-quatre 
hores o inclogui una nit d’estada i sens perjudici que es puguin facturar per 
separat els diferents elements d’un mateix forfet:  

Primer: El transport. 

Segon: L’allotjament.  

Tercer: Altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament 
que representin una part significativa del viatge combinat.  

3. La denominació i la condició legal d’agent o d’agència de viatges queden 
reservades exclusivament als agents de viatges. Aquests són els únics que 
poden emprar els termes “viatge”, “viatge combinat”, “paquet turístic” o la seva 
correspondència en qualsevol idioma, en la retolació de les seves activitats.” 

 

Article  477 

Es modifica l’article 55, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 55  

Requisits dels agents de viatges  
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1. Els i les agents de viatges que vulguin establir-se a Catalunya han de 
presentar davant de l’Administració de la Generalitat una declaració 
responsable del compliment dels requisits que s’estableixen en els apartats 
següents. 

2. Els i les agents de viatges domiciliats a Catalunya han de complir els 
requisits següents: 

 a) Disposar d’un espai identificat d’atenció presencial al públic.   

b) Disposar de les garanties a què es refereix l’article 7 de la Directiva 
90/314/CEE del Consell, de 13 de juny de 1990, relativa als viatges 
combinats, les vacances combinades i els circuits combinats.  

3. Els i les agents de viatges domiciliats a la resta de l’Estat i a la resta de la 
UE que vulguin obrir un establiment a Catalunya han de complir el requisit 
establert a l’apartat 2.a) i han de disposar de les garanties a què es refereix 
l’apartat 2. b), exigides per la respectiva autoritat competent.  

4. Els i les agents de viatges domiciliats  a la resta de la UE que vulguin 
actuar a Catalunya sense obrir establiment, han de disposar de les garanties 
a què es refereix l’apartat 2. b), exigides per la respectiva autoritat competent. 

5. Els i les agents de viatges domiciliats fora de l’àmbit de la UE que vulguin 
establir-se o actuar a Catalunya sense obrir establiment, han de complir, en 
tot cas, el requisit de l’apartat 2. b) i en el cas que vulguin establir-se, també el 
requisit previst a l’apartat 2. a).”  

 

 

Article  478 

Es modifica l’article 60, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 60  

Concepte 

 Tenen la consideració d’establiments i activitats d’interès turístic les que, 
essent ofertes mitjançant preu, contribueixin a dinamitzar el turisme i 
afavoreixin les estades en el territori, com ara els establiments de restauració, 
les empreses de serveis i activitats esportives a la natura i culturals, les 
empreses de serveis relacionats amb congressos, convencions, incentius i les 
instal•lacions destinades a aquest objecte, els equipaments i les instal•lacions 
d’allotjaments juvenils i els parcs aquàtics o temàtics.“ 
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Article  479 

Es modifica l’apartat j) i s’afegeix un nou apartat k) a l’article 67, amb la redacció següent:  

 

“j) La inscripció d’ofici al Registre de Turisme de Catalunya dels establiments 
d’allotjament turístic, els habitatges d’ús turístic i els guies de turisme 
habilitats. 

“k) La inscripció al Registre de Turisme de Catalunya de les empreses de 
mediació, a instància de part.” 

 

Article  480 

Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 72, que queda sense contingut. 

 

Article  481 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 73, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. S’inscriuen al Registre de Turisme de Catalunya totes les empreses i 
establiments turístics regulats per aquesta llei i la normativa que la desplega.”  

 

Article  482 

Es modifica l’apartat b) de l’article 87, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“b) Incomplir el termini o les condicions establerts per a fer les comunicacions 
o notificacions preceptives.”  

 

Article  483 

Es modifica l’apartat a) de l’article 88, que passa a tenir la redacció següent:  
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“a) Prestar o exercir activitats o serveis turístics sense haver complert les 
exigències establertes a l’article 36 a) o sense disposar de l’habilitació 
prevista a l’article 65.” 

 

Article  484 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 98, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“2. El requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’advertir la persona 
interessada del termini de què disposa per a complir-lo i de la quantia de la 
multa que, en cas d’incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el 
termini assenyalat ha d’ésser suficient per al compliment de l’obligació de què 
es tracti, i la multa no pot excedir els 1.500 euros.”  

 

 

 

Secció 3º 

Modificació de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials 

 

Article  485 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 2, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. Els establiments situats en municipis turístics, les botigues de 
conveniència i els establiments a què fa referència la lletra i) de l’apartat 1 han 
d’avançar també l’horari de tancament a les 20.00h els dies 24 i 31 de 
desembre, i romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.”   

 

Article  486 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 3, que passa a tenir la redacció següent:  
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“2. Per a determinar els municipis turístics exceptuats del règim general, cal la 
proposta motivada de l'òrgan competent de l'ajuntament directament afectat, 
la qual ha d'especificar si l'exclusió es demana per a la totalitat del municipi o 
només per a una part, i indicar el període de l'any al qual se circumscriu la 
sol·licitud, la franja horària d'obertura diària sol·licitada, i el període de 
vigència de l’exclusió, que no pot ser superior a quatre anys, i a la qual s'han 
d'adjuntar els informes següents: 

a) Informe de la cambra de comerç de l'àmbit territorial afectat. 

b) Informe de les associacions o agrupacions de comerciants detallistes més 
representatives del sector comercial en l'àmbit territorial afectat. 

c) Informe de les agrupacions més representatives de persones consumidores 
i usuàries, en l'àmbit territorial afectat. 

d) Informe de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit 
territorial afectat. 

e) Informe del consell comarcal.” 

 

Article  487 

S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 3, amb la redacció següent: 

 

“5. Les excepcions poden ser prorrogades successivament, mitjançant una 
declaració responsable, sempre que continuïn vigents els requisits que van 
determinar la qualificació del municipi com a turístic a efectes d’horaris 
comercials i així es declari. La durada de cadascuna de les pròrrogues no pot 
ser superior a la del període de vigència inicial.” 

 

Article 488 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 10, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Les infraccions tipificades per aquesta Llei, amb la instrucció prèvia de 
l'expedient administratiu corresponent, són sancionades mitjançant l'aplicació 
de les multes següents: 

a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 20.000 euros. 

b) Les infraccions greus, amb una multa d'entre 20.001 euros i 100.000 euros. 
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c) Les infraccions molt greus, amb una multa d'entre 100.001 euros i 500.000 
euros.” 

 

Secció 4º 

Modificació de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana del 

Consum  

 

Article  489 

Es modifica la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 3, que passa a tenir la redacció següent: 

“e) Promoure la formació i la informació dels consumidors i els usuaris, amb 
especial atenció als col•lectius especialment protegits, amb necessitats 
específiques, i també dels agents econòmics que posen en el mercat els 
productes i els serveis.” 

 

Article  490 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 3, que passa a tenir la redacció següent:   

 

“3. Pel que fa a les funcions referides al control de productes alimentaris, 
aquestes s'han de dur a terme en coordinació amb el departament que tingui 
assumides les competències en matèria de seguretat alimentària.”  

 

Article  491 

Es modifica l’article 7, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 7. El Consell de Direcció  

1. El Consell de Direcció és format pels membres següents: 

a) El president o presidenta. 

b) El vicepresident o vicepresidenta. 

c) El director o directora. 
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d) Set vocals en representació de la Generalitat, designats a proposta dels 
departaments que tinguin assumides les competències següents: 

� Una persona representant del departament que tingui assumides 
competències en matèria de producció agroalimentària. 

� Una persona representant del departament que tingui assumides 
competències en matèria de salut pública. 

� Una persona representant del departament que tingui assumides 
competències en matèria de transports. 

� Una persona representant del departament que tingui assumides 
competències en matèria d’habitatge. 

� Una persona representant del departament que tingui assumides 
competències en matèria de comerç i turisme. 

� Una persona representant del departament que tingui assumides 
competències en matèria d’energia i seguretat industrial. 

� Una persona representant del departament que tingui assumides 
competències en matèria de política lingüística.  

e) Dos vocals en representació de les organitzacions de consumidors i 
usuaris més representatives, proposats pel Consell de Persones 
Consumidores. 

f) Dos vocals en representació de l'Administració local, proposats per les 
seves organitzacions representatives. 

g) Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més 
representatives, proposats per aquestes. 

h) Un vocal de lliure designació del president o presidenta entre persones de 
reconegut prestigi en l'àmbit de la defensa dels consumidors i els usuaris. 

i) El secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot. 

2. El nomenament dels membres del Consell de Direcció s'efectua per 
resolució del conseller o consellera del Departament competent en matèria de 
consum. 

3. El president o presidenta, a petició del director o directora de l’Agència 
Catalana del Consum, pot acordar l’assistència al Consell de Direcció, – amb 
veu i sense vot -, de persones que no en siguin membres, en qualitat 
d’experts o tècnics.”  

 

Article 492 
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Es modifica l’article 12, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 12. Desconcentració territorial  

1. L'estructura de l'Agència Catalana del Consum, per a l'assoliment dels 
seus objectius i en l'exercici de les seves funcions i competències, és 
constituïda per òrgans centrals i territorials. 

2. Els òrgans territorials actuen sota la dependència orgànica i funcional 
de la direcció de l’Agència Catalana del Consum, tot i que restin inclosos a 
l’estructura territorial del departament en el qual es trobi adscrit l’Agència.” 

 

Secció 5ª 

Modificació del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 

comercials 

 

Article   493 

Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 14, que passa a tenir la següent redacció: 

 

“b) Que, d'acord amb el que determina l'article 18, la persona sol·licitant hagi 
presentat la declaració responsable  prèvia relativa a la localització del 
projecte on consti la seva adequació al que determina aquest Decret llei, o en 
el seu defecte, exigir que la presenti en aquell moment.” 

 

Article  494 

Es modifica l’apartat  3 de l’article 17, que passa a tenir la següent redacció:  

 

“3. Quan es tracti d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una 
superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats i inferior a 2.500 
metres quadrats, a més s'ha de presentar una declaració responsable prèvia , 
d'acord amb el que s'estableix en l'article 18.” 

 

Article  495 
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Es modifica l’article 18, que passa a tenir la següent redacció: 

Article 18. Declaració responsable prèvia  

 

1. La implantació d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una 
superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats i inferiors a 
2.500 metres quadrats està subjecta a la presentació d'una declaració 
responsable prèvia que ha d'anar signada per la persona promotora, la titular 
de l'activitat comercial o la persona que els representi, i en què ha de constar, 
com a mínim, la categoria de l'establiment, que el projecte presentat es du a 
terme en una localització adient i compta amb la dotació d'aparcament que 
reglamentàriament s'estableixi. 

 

2. La declaració responsable prèvia s'ha de formalitzar en el moment de la 
sol·licitud de la llicència d'obres municipal o juntament amb la comunicació 
prèvia d'obres no subjectes a llicència. 

S'ha de presentar bé davant l'ajuntament del municipi on es pretén realitzar 
l'actuació o bé en qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial 
(OGE) i s'ha d'adreçar a la direcció general competent en matèria de comerç. 

 

3. En els casos en què no es realitzin obres d'adequació de l'espai, la 
declaració responsable prèvia s'ha de presentar directament davant de 
qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) i s'ha 
d'adreçar a la direcció general competent en matèria de comerç, amb una 
antelació mínima d'un mes abans de començar l'activitat. 

 

4. El departament competent en matèria de comerç ha de posar a disposició 
models actualitzats de declaració responsable prèvia, i també en suport 
electrònic al web institucional de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Article  496 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 31, que passa a tenir la següent redacció:  

 

“1. A les infraccions tipificades a l’article 29 del present Decret llei s’apliquen 
les sancions següents: 
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a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 20.000 euros. 

b) Per a les infraccions greus, una multa de 20.001 a 100.000 euros. 

c) Per a les infraccions molt greus, una multa de 100.001 a 500.000 euros.” 

 

 

 

Article  497 

S’afegeix una Disposició addicional, amb la redacció següent: 

 

“Onzena 

Els establiments comercials ubicats fora de la trama urbana consolidada 
(TUC) amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Decret llei mantenen 
els seus drets pel que fa al canvi de titular, sempre que es respectin les 
característiques de la pròpia llicència. 

Les concentracions comercials delimitades en el PTSEC 2006-2009 
s’equiparen a efectes d’ordenació dels establiments comercials a les trames 
urbanes consolidades del municipi corresponent” 

 

Article  498 

S’afegeix una Disposició addicional, amb la redacció següent 

 

“Els terminis per a tramitar i emetre la resolució definitiva dels informes i les 
autoritzacions que estableix aquest Decret llei s’amplien en un mes si coincideixen 
totalment o parcialment amb el mes d’agost.” 

 

Article  499 

S’afegeix una Disposició addicional, amb la redacció següent:  

 

“Les empreses titulars de fabriques, centres de disseny, centres tecnològics o 
centres logístics, amb més de 50 persones ocupades poden implantar en el mateix 
municipi un establiment petit o mitjà, sempre i quan es localitzi en la mateixa parcel•la 
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en la que es trobin situades les seves instal•lacions o en el seu entorn immediat, i els 
productes que s’hi comercialitzin estiguin vinculats directament al centre de disseny, 
centre tecnològic o centre logístic. Aquests establiments queden exclosos dels 
criteris de localització de l’article 9 d’aquest Decret llei.” 

 

Secció 6 ª 

Modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya  

 

Article  500 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 224-2, que passa a tenir la redacció següent:  

“2. La màquina ha de tenir un sistema que permeti obtenir un comprovant de 
la transacció efectuada, d'acord amb el que estableix l'article 212-2. En el 
comprovant han de constar la identificació i l'adreça del responsable o la 
responsable, el preu, la descripció del bé o servei i la data. Aquesta obligació 
no és aplicable a les màquines recreatives i d'atzar ni tampoc a les màquines 
dispensadores de béns d'alimentació.” 

 

Article  501 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 251-6, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. Si per a prestar correctament el servei s’han d’incorporar peces, recanvis, 
accessoris o béns s’ha de disposar d’una llista amb els preus, o bé albarà o 
factura que en justifiqui el cost d’adquisició, a disposició de les persones 
consumidores.” 

 

Article  502 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 252-4, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. El prestador del servei ha de facilitar, en el moment de la contractació, una 
adreça física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ésser atesa de 
manera ràpida i directa respecte a qualsevol queixa o reclamació sobre el 
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servei, sempre que l'atenció a la persona consumidora no es faci al mateix 
establiment on s'hagi contractat. També ha de disposar d'un servei telefònic 
d'atenció d'incidències i reclamacions, que ha d'ésser de caràcter gratuït. 
Mitjançant reglament es pot dispensar del compliment d’aquestes obligacions 
a sectors determinats d’activitat, en funció de la menor xifra de negocis o el 
nombre reduït de persones treballadores del prestador del servei. 

Les obligacions previstes en aquest apartat s’han d’aplicar respectant el 
principis continguts en la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre relativa 
als serveis en el mercat interior i s’entenen sens perjudici del què disposen les 
normes bàsiques estatals en les quals es fixen les condicions d’accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.” 

 

Article  503 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 311-2, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. L'Administració de consum ha de fomentar l'adopció de codis de conducta 
com a instrument d'autoregulació i coregulació per a millorar la defensa de les 
persones consumidores i la disciplina del mercat, i ha de promoure que 
aquests codis s'adeqüin als principis del consum responsable.” 

 

Article 504 

 Es modifica l’apartat 2 de l’article 332-3, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. Les infraccions qualificades com a lleus s’han de qualificar com a greus si 
hi concorre alguna de les circumstàncies següents:  

a) Que la quantia del perjudici produït com a conseqüència directa o indirecta 
de la infracció superi l'import màxim establert per a les sancions aplicables a 
les infraccions qualificades com a lleus. 

b) Que es reincideixi en la comissió d'una infracció lleu.” 

 

Article  505 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 333-1, que passa a tenir la redacció següent: 
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“1. Les sancions aplicables a les infraccions que tipifica aquesta llei són les 
següents: 

a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 euros, en els graus 
que s’indiquen tot seguit: 

- Grau baix: fins de 3.000 euros. 

- Grau mig: entre 3.001 euros i 7.000 euros. 

- Grau alt: entre 7.001 euros i 10.000 euros.  

b) Per a les infraccions greus, una multa compresa entre 10.001 i 100.000 
euros, en els graus que s’indiquen tot seguit: 

- Grau baix: entre 10.001 euros i 30.000 euros. 

- Grau mig: entre 30.001 euros i 70.000 euros. 

- Grau alt: entre 70.001 euros i 100.000 euros.  

Aquestes quantitats es poden ultrapassar fins a assolir el quíntuple del valor 
dels béns o els serveis objecte de la infracció. 

c) Per a les infraccions molt greus, una multa compresa entre 100.001 i 
1.000.000 d'euros, en els graus que s’indiquen tot seguit: 

- Grau baix: entre 100.001 euros i 300.000 euros. 

- Grau mig: entre 300.001 euros i 700.000 euros. 

- Grau alt: entre 700.001 euros i 1.000.000 euros. 

Aquestes quantitats es poden ultrapassar fins a assolir el dècuple del valor 
dels béns o els serveis objecte de la infracció.” 

 

Article  506 

Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 333-2, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“a) La reparació o esmena total o parcial de manera diligent de les 
irregularitats o els perjudicis que han originat la incoació del procediment.” 
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Article  507 

S’addicionen dos apartats, 7 i 8, a l’article 333-2, amb la redacció següent: 

 

“7. Les sancions s’imposaran en el seu grau màxim si concorre alguna de les 
circumstàncies següents: 

a) Que s'hagin comès conscientment o deliberadament o sense complir els 
més elementals deures de diligència exigibles. 

b) Que es tracti d'una infracció continuada o d'una pràctica habitual. 

c) Que tinguin una alta repercussió en el mercat, de manera que afectin un 
nombre elevat de persones consumidores. 

d) Que vulnerin els principis del consum responsable. 

e) Que es tracti de pràctiques il·lícites del mateix tipus generalitzades en un 
sector determinat. 

f) Que comportin risc per a la salut o la seguretat de les persones 
consumidores, llevat que el risc formi part del tipus infractor. 

g) Que s'utilitzin fraudulentament marques o distintius oficials. 

8. Mitjançant reglament es poden establir criteris objectius per graduar les 
sancions d’acord amb els principis enumerats als apartats segon, tercer i 
quart d’aquest article.” 

 

Article  508 

Es modifica la numeració de l’article 341-8, i el segon apartat 3 passa a ser el 4. 

 

Article 509 

S’addiciona un apartat 2 a la disposició transitòria segona, amb la redacció següent: 
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“2. Pel que fa a les obligacions establertes a l’article 211-5 en relació amb 
l’article 128-1 apartat segon b, esdevindran exigibles per als béns posats al 
mercat o etiquetats passats tres anys des de la publicació d’aquesta Llei o, en 
cas que fos superior, a la data de caducitat o de consum preferent o 
recomanat del bé en qüestió.” 

 

Article  510 

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria quarta, que passa a tenir la redacció 

següent: 

 

“1. Mentre no es faci el desplegament reglamentari relatiu a les matèries a 
què fa referència la lletra c de la disposició final segona, és aplicable el que 
estableix el Decret 108/1997, del 29 d'abril, pel qual s'estableixen els òrgans 
competents en la imposició de sancions i altres mesures en matèria de 
defensa dels consumidors i dels usuaris, i en l'adopció de mesures per 
garantir la seguretat dels productes destinats al mercat, d'acord amb les 
modificacions que en fa l'apartat 2.” 

 

Capítol 3 

Àmbit Sanitari 

Modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 

substàncies que poden generar dependència 

 

Article  511 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 , que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques en establiments, locals i 
altres espais autoritzats per a subministrar-ne i consumir-ne feta per mitjà 
d’ofertes o rebaixes de preus, que inclouen les ofertes que s’anuncien amb 
noms com “barra lliure”, “2 x 1”, “3 x 1”, o altres de semblants. 

 

 

Capítol 4 
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 Àmbit de Territori 

 

Secció 1ª 

Modificació de la llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per 

carretera mitjançant vehicles de motor 

 

Article 512 

 Es modifica l’article 16, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“-1   Les concessions han d'ésser atorgades  per  l’òrgan de contractació 
d'acord amb la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic.                    

 -2   Les concessions s'han d'atorgar per un període de temps determinat, que 
no pot superar els 10 anys.                               

En cas que resulti necessari, atenent a les condicions d’amortització dels 
actius, la durada del contracte es pot perllongar, la meitat del període original,  
com a màxim, si l’operador del servei públic aporta elements de l’actiu que 
siguin a la vegada significatius en relació amb la totalitat dels actius 
necessaris per a prestar els serveis de transport de viatgers objecte del 
contracte de servei públic i que estiguin relacionats de forma predominant 
amb aquests.”                                                               

 

Article  513 

Se suprimeixen els articles 24 a 28, que queden sense contingut. Se suprimeixen, per 

concordança, els articles  15, 30.3, 32.1, 34.2, 37.2 i  42, apartats 1, 2, 4 i 5. 

 

Article  514 

Es modifiquen les lletres b) i e) de l’apartat 2 –que també es modifica- de l’article 43, que 

passen a tenir la redacció següent:                                           
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“-2   L'Administració de  la  Generalitat ha de coordinar els transports  de  
viatgers  per  carretera a què fa referència aquesta Llei amb  els  serveis  
autonòmics  propis  d'altres modalitats  de  transport,  amb  subjecció    als  
principis següents:                                                    

   b)  No pot concedir, com a norma general, serveis regulars interurbans amb 
itineraris que coincideixen totalment o parcialment  amb els del ferrocarril i 
que poden comportar  una   minoració   no   justificada   del  trànsit ferroviari.                      

   e)  Pot  autoritzar  les  empreses  ferroviàries   a obrir despatxos amb la 
finalitat exclusiva de proporcionar  servei ferroviari a localitats situades a una 
distància no superior a cinc quilòmetres de l'estació més propera, de la qual 
s'ha de considerar que formen part, a tots els efectes. El servei entre el 
despatx i l'estació a  què  estigui  vinculat  s'ha d'oferir, amb  caràcter previ, 
als concessionaris de serveis interurbans que hi pugui haver en el trajecte 
abans de l'establiment del despatx,  el  qual  no ha d'ésser obstacle perquè hi 
pugui haver també  entre  els  mateixos  punts  un servei  anàleg  per   
carretera,   sense combinació amb el ferrocarril.”                               

                

Article   515 

 Es modifica l’article 48, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. En els serveis regulars les tarifes  han d'ésser fixades per l'Administració. 
Llur estructura s'ha de configurar fomentant la  qualitat  i  la seguretat, i han 
de cobrir el cost real del servei, inclosos l'amortització i un benefici 
empresarial raonable.           

Les tarifes d’aquests serveis han  de tenir  en  compte les previsions de la 
política  general  de  preus en matèria de transport.                                                

2. Els  plecs  de clàusules d'explotació de les concessions  dels  serveis 
regulars han  d'especificar les tarifes  que s'han de  cobrar  als usuaris, amb  
el desglossament  dels factors constitutius de les tarifes i els procediments per  
a  revisar-les. 

3.   Les tarifes s'han de  revisar amb caràcter individual o general, per decisió 
de l'Administració, a iniciativa seva o a petició del titular de la  concessió, o de  
les   associacions   empresarials   respectives, quan l'evolució dels costos ha 
alterat l'equilibri  econòmic  del servei.”                                                      

 

Article  516 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 56, que passa a tenir la redacció següent: 
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“1  Les infraccions lleus són sancionades amb apercebiment i/o multa de fins 
a 300 euros ;  les greus, amb una multa de  301 a 1400 euros , i  les  molt  
greus,  amb una  multa  de 1401 a 3000 euros.    

En el supòsit que l’interessat faci efectiva de forma voluntària la sanció, dins 
del termini d’un mes des de la notificació de l’expedient sancionador, la 
quantia de la sanció es reduirà en un 25%.”  

 

Article  517 

Se suprimeix l’article 62, que queda sense contingut. 

 

Secció 2ª 

Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 

 

Article  518 

Es modifica l’apartat l) de l’article 3, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“l) Habitatge amb activitats econòmiques: És l’habitatge que no és domicili 
habitual i permanent, i que s’utilitza per a l’obtenció de rendiments,  fruit de 
realitzar activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial 
d’aplicació”. 

 

Article  519 

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 9, que passen a tenir la redacció següent: 

“3. El conseller o consellera del departament competent en matèria 
d’habitatge ha de determinar la composició i el funcionament del Consell 
Assessor de l’Habitatge, i ha de posar en coneixement del Govern els acords 
que siguin rellevants per a l’habitatge. 

4. En el Consell Assessor de l’Habitatge hi han d’estar representades les 
Administracions Públiques, els sectors i professionals de l’habitatge, i aquelles 
institucions o entitats que puguin aportar coneixement i participar en les 
propostes relatives a les polítiques d’habitatge”. 
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Article 520 

Se suprimeixen els apartats 4, 5, 6 i 10 de l’article 12, que queden sense contingut. 

 

Article 521 

 Se suprimeix l’apartat 7 de l’article 14, per coherència amb la supressió de l’apartat 6 de 

l’article 42. 

 

Article  522 

Se suprimeixen els apartats 2 i  4 de l’article 17, que queden sense contingut. 

 

 

Article   523 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 18, que passa a tenir la redacció següent: 

 

 “1. El planejament urbanístic general pot qualificar terrenys i pot preveure 
reserves destinades al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics que 
estableix la legislació urbanística, per a satisfer els requeriments temporals de 
col•lectius de persones amb necessitats d’acolliment, d’assistència residencial 
o d’emancipació que resultin de la memòria social.” 

 

Article 524 

 Es modifiquen el títol  i els apartats 1 i 2 de l’article 19, que passen a tenir la redacció 

següent: 

 

“Habitatges amb activitats econòmiques: 

1. Els habitatges amb  activitats econòmiques que es defineixen a l’article 3.l), 
han de disposar de les autoritzacions corresponents al tipus d’activitat. 
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2. Les administracions competents han d’impulsar polítiques orientades a 
evitar la utilització il•legal d’habitatges amb activitats econòmiques. Amb 
aquesta finalitat, han d’aprovar programes d’inspecció i han de vetllar perquè 
aquests habitatges tinguin les autoritzacions corresponents.” 

 

Article 525 

Se suprimeix l’article 21, que queda sense contingut.  

 

Article 526 

 Es modifica l’apartat 3 de l’article 22, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. Els edificis plurifamiliars de nova construcció han de tenir ascensor, si no 
són directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, 
excepte en els casos d’impossibilitat tècnica o econòmica regulats per 
reglament. 

Als efectes del que estableix l’apartat anterior, per determinar la condició 
d’edifici plurifamiliar, no es computen els habitatges de la planta d’accés.” 

 

Article 527 

 Es modifica l’apartat 3 de l’article, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. La Cèdula d’Habitabilitat és el document que han d’exigir les empreses 
subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres 
serveis, per a la contractació de serveis i subministraments a l’habitatge. 

En el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació, el 
document exigible és la qualificació definitiva.” 

 

Article  528 

Es modifica el títol de l’article 27, i se’n suprimeixen els apartats 2, 3, 4. L’article passa a 

tenir la redacció següent: 
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“La llicència d’obra d’edificació i les condicions de qualitat del parc immobiliari. 

La llicència d’obres d’edificació garanteix que el projecte compleix les 
condicions de qualitat de l’habitatge i de l’edifici d’habitatges que estableix 
l’article 22.” 

 

Article  529 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 28, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“5. Els informes d’inspecció s’han de lliurar a l’Administració perquè aquesta 
determini, mitjançant el certificat d’aptitud i amb la col•laboració del col•legi 
professional corresponent, si l’edifici és apte per a ésser usat com a 
habitatge.” 

 

Article  530 

Se suprimeixen els apartats 6 i 7 de l’article 42, que queden sense contingut.  

 

Article 531 

 Es modifica l’apartat 5 de l’article 78, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“5. Els habitatges amb protecció oficial no es poden desqualificar per interès 
del propietari o propietària adquirent de l’habitatge. La desqualificació només 
és possible, en sols no qualificats urbanísticament per a ser destinats a 
protecció oficial, per raons d’interès públic vinculades a les necessitats de 
l’habitatge, prèviament justificades i aprovades pel departament competent en 
matèria d’habitatge.” 

 

Article  532 

Es modifica l’article 79, que queda redactat amb un únic apartat, i se’n suprimeixen els 

apartats 2, 3 i 4. L’article passa a tenir la redacció següent: 

 

“Termini de qualificació 
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En la reglamentació sobre els habitatges amb protecció oficial, el Govern ha 
de ponderar, adequar i distingir el termini de qualificació i les possibilitats de 
desqualificació atenent la importància i el tipus dels ajuts percebuts i el fet que 
els terrenys o els immobles hagin estat reservats o no pel planejament 
urbanístic per a ésser destinats a habitatge amb protecció oficial.” 

 

Article 533 

 Es modifica l’apartat 3 de l’article 81, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. Els beneficiaris d’habitatges amb protecció oficial han de complir, com a 
requisits per a l’accés, els nivells màxims i mínims d’ingressos que en cada 
moment determinin els plans d’habitatge i no han de disposar, en el moment 
de l’adjudicació, d’altres habitatges en propietat en l’àmbit territorial de 
Catalunya o en el que es determini per reglament.” 

 

Article  534 

 Se suprimeixen els apartats 4 i 5 de l’article 81, que queden sense contingut. 

 

Article  535 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 92, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. Per accedir  a un habitatge amb protecció oficial s'ha d'estar inscrit en el 
Registre de Sol•licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial. S'exceptuen 
d'aquest requisit les adjudicacions destinades a fer front a les situacions 
d'emergència en el marc de les prestacions que corresponen als serveis 
d'assistència i benestar socials.” 

 

Article  536 

Es modifica la lletra d) de l’article 94,  que passa a tenir la redacció següent: 
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“d) Constituir la base operativa per adjudicar els habitatges amb protecció 
oficial en règim de lloguer i les segones o posteriors adjudicacions 
d’habitatges protegits en qualsevol tipologia.” 

 

Article   537 

Es modifiquen la lletra b) de l’apartat 3 i els apartats 4, 5 i 7 de l’article 95, que passen a 

tenir la redacció següent: 

 

“3. (...) 

b) Acreditar que els futurs titulars de l'habitatge, o la unitat de convivència, 
compleixen uns determinats límits d'ingressos, d’acord amb el que s’estableixi 
per reglament. En el cas d’habitatge de lloguer, el fet que el reglament no 
exigeixi uns ingressos mínims al sol•licitant o la sol•licitant d'un habitatge per 
a inscriure's en el Registre no implica que no se li puguin exigir en el moment 
d'adjudicar-li. 

 

4. Per a tenir dret a ésser inscrit en el Registre de Sol•licitants d'Habitatge 
amb Protecció Oficial, s'ha d'acreditar la necessitat d'habitatge. Hi ha 
necessitat d'habitatge si els sol•licitants, o els membres de la unitat de 
convivència, no disposen de manera efectiva d'un habitatge adequat en 
propietat, amb dret de superfície o en usdefruit, o bé si llur patrimoni no els 
permet d'accedir-hi, en la data de sol•licitud de la inscripció en el Registre, i en 
la resta de supòsits que s’estableixin per reglament. 

5. El reglament del Registre de Sol•licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 
ha d'establir les fórmules de cessió de l'habitatge inadequat a l'Administració 
com a requisit per a accedir a un habitatge amb protecció oficial. 

 

7. La inscripció en el Registre, per si mateixa, no dóna lloc a cap dret ni 
comporta l'adjudicació automàtica de cap habitatge amb protecció oficial.” 

 

Article 538 

 Es modifica l’apartat 2 de l’article 99, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. Les resolucions d’inici dels procediments d’adjudicació en promocions 
d’iniciativa pública poden establir una reserva addicional sobre el nombre total 
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d’habitatges de les promocions per a destinar-la a contingents especials i dur 
a terme accions positives respecte a les persones i els col•lectius vulnerables 
amb risc d’exclusió social.” 

 

Article  539 

Se suprimeixen els apartats 3 i 4 de l’article 99, que queden sense contingut.  

 

Article 540 

 Es modifica l’article 101, que passa a tenir la redacció següent: 

“1. Els promotors d'habitatges amb protecció oficial gestionen el procés 
d'adjudicació per compte propi. L'adjudicació ha de respectar els principis de 
concurrència, transparència i objectivitat. 

En el cas d’habitatges protegits en règim de lloguer o en segones i posteriors 
transmissions, l’adjudicació haurà de prendre com a base la llista de 
sol•licitants que proporcioni el Registre. 

En cas de vacants o renúncies, els habitatges es podran adjudicar per altres 
mitjans, tot respectant els principis de publicitat i transparència. 

2. Els promotors han de donar publicitat al procediment d'adjudicació, 
mitjançant un anunci que ha de recollir, com a mínim, els aspectes següents: 

a) El nombre i l'emplaçament dels habitatges. 

b) L'àmbit geogràfic de la demanda que s'ha de satisfer. 

c) Els contingents especials de reserva d'habitatges per a finalitats 
específiques, d'acord amb el que estableix aquesta llei. 

d) La superfície útil dels habitatges. 

e) Les condicions generals relatives al règim econòmic, al finançament i a 
qualsevol altra circumstància que s'hagi de tenir en compte en l'adjudicació. 

f) L'especificació de si es transmet la propietat de l'habitatge; si es lloga, amb 
opció de compra o sense; si se'n cedeix l'ús, concretant la modalitat de 
cessió, o si es transmet qualsevol altre dret sobre l'habitatge, d'acord amb el 
que estableix l'article 80. 

3. Els promotors, han de comunicar al departament competent en matèria 
d'habitatge, prèviament a l'inici del procés, les condicions específiques de 
cada promoció, amb la finalitat que l’Administració pugui fer les 
comprovacions relatives a la publicitat i transparència del procediment. 
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4. Segons els requeriments específics que exigeix cada promoció els 
promotors hauran d'elaborar la llista concreta d'interessats en l'adjudicació, 
que, en tot cas, han d'estar inscrits en el Registre. 

5. El sistema de selecció dels adjudicataris és el següent: 

a) Els habitatges inclosos en el contingent general que estableix l'article 100 
s'han d'adjudicar mitjançant un sistema de concurrència, transparència i 
objectivitat. 

 b) Els habitatges inclosos en els contingents especials de reserva que 
estableix l'article 99 s'han d'adjudicar d'acord amb les circumstàncies 
personals i de la unitat de convivència. 

6. En zones d'escassa demanda o de necessitat d'atenció a col•lectius 
determinats, amb l'acreditació prèvia d'aquesta situació, l'Administració local, 
d'acord amb el departament competent en matèria d'habitatge, pot autoritzar 
que els habitatges s'adjudiquin d'acord amb el procediment que estableix 
l'article 103.” 

 

Article  541 

Se suprimeix la lletra g) de l’apartat 3 de l’article 123, que queda sense contingut. 

 

Article  542 

Es modifica la lletra a) de l’article 132, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“a) L’habitatge ha de gaudir de cèdula d’habitabilitat vigent, o en el  cas 
d’habitatges amb protecció oficial, de la qualificació definitiva. Aquests 
documents s‘han de lliurar als adquirents o usuaris.  

En el supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de nova construcció, 
els adquirents poden exonerar de manera expressa aquesta obligació dels 
transmitents. L’exoneració comporta l’obligació de presentar un informe emès 
per tècnic competent on s’acrediti que l’habitatge podrà obtenir la cèdula 
d’habitabilitat un cop efectuades les obres de rehabilitació necessàries per 
complir amb la normativa tècnica d’habitabilitat.” 

 

Article  543 

Es deroga la Disposició cinquena. 
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Article 544 

Es deroga la Disposició addicional sisena. 

 

Article  545 

S’addiciona una Disposició transitòria, amb la redacció següent: 

 

“Termini de protecció 

En tant no s’aprovi un reglament que desplegui el règim jurídic dels habitatges 
amb protecció oficial, el termini de qualificació dels habitatges que es 
qualifiquin provisionalment a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei 
té una durada de 30 anys, o la que resulti de la reglamentació vigent en 
matèria d’ajuts i finançament per a la promoció. El termini es compta a partir 
de la data de qualificació definitiva.” 

 

 

Secció 3ª 

Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost 

 

Article 546 

 Es modifica l’apartat 3 de l’article 31, que passa a tenir la redacció següent 

 

“3. Per a la transformació urbanística d'un sector de sòl urbà no consolidat 
subjecte a un pla de millora urbana, cal la formulació, la tramitació i 
l'aprovació definitiva d'un pla de millora urbana, excepte en el cas de les 
àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal, 
l'ordenació detallada dels quals s'estableix pel corresponent pla director 
urbanístic.” 
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Article 547 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 33, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que, d’acord amb el que 
estableix l’article 3, el pla d’ordenació urbanística municipal corresponent 
consideri necessaris i adequats per garantir el creixement de la població i de 
l’activitat econòmica, i els terrenys que els plans directors urbanístics delimitin 
com a àrees residencials estratègiques o com a sectors d’interès 
supramunicipal dins d’aquesta classe de sòl.” 

 

Article 548 

 Es modifica l’apartat 4 de l’article 33, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, 
cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla parcial 
urbanístic, llevat d’aquells supòsits que, d’acord amb aquesta Llei, l’ordenació 
urbanística detallada s’estableixi pel planejament urbanístic general. Si es 
tracta de sòl urbanitzable no delimitat, el pla parcial urbanístic ha d’ésser de 
delimitació, s’ha d’haver aprovat definitivament i ha d’acreditar que l’actuació 
sigui coherent amb els paràmetres determinats, d’acord amb els apartats 1.d, 
1.e i 8 de l’article 58, pel pla d’ordenació urbanística municipal corresponent.” 

 

Article  549 

Es modifica l’article 35, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 35 

Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i usos privatius 

1. Els terrenys que el planejament urbanístic reserva a sistemes urbanístics 
que l’administració actuant ha obtingut o ha d’obtenir mitjançant cessió 
obligatòria o expropiació urbanístiques, s’han de destinar íntegrament a l’ús 
públic previst, sense que sigui admissible la seva compatibilitat amb usos 
privatius en el sòl, el vol o el subsòl d’aquests terrenys. 

2. El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl dels sistemes 
urbanístics de titularitat pública es destini a usos diferents dels atribuïts al sòl, 
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sempre que siguin compatibles amb la funcionalitat del sistema. Aquests usos 
en subsòl només poden ser privatius si els sistemes no són exigibles en 
compliment dels estàndards mínims previstos per la legislació urbanística i pel 
planejament urbanístic general ni han estat reservats com a sistemes pel 
planejament urbanístic anterior. A més, en el cas del sistema viari, els usos 
privatius en subsòl només es poden admetre si l’esmentat sistema no forma 
part de la xarxa que estructura el teixit o la trama urbana. 

3. El planejament urbanístic pot qualificar com a sistema de titularitat pública 
part de les edificacions existents, de les edificacions de nova construcció o del 
vol o del subsòl dels immobles, per raó de la necessitat d’implantació 
d’equipaments comunitaris, així com per facilitar l’accessibilitat dels vianants 
als sistemes viari i d’espais lliures. L’obtenció d’aquests sistemes es pot dur a 
terme per expropiació quan l’immoble afectat no formi part d’un polígon 
d’actuació urbanística que prevegi la cessió gratuïta del sistema. 

4. Quan, d'acord amb els apartats 2 i 3, el planejament urbanístic prevegi la 
compatibilitat de l'aprofitament privat i el destí a sistemes de titularitat pública 
del sòl, del vol o del subsòl d'un terreny:  

a) Es pot constituir el règim de propietat horitzontal adient d'entre els previstos 
en la legislació civil catalana, amb les limitacions i servituds que procedeixin 
per a la protecció del domini públic. 

b) Els usos privatius admesos en subsòl, altres que els d’aparcament, 
computen a l’efecte de les reserves mínimes per als sistemes urbanístics 
d’espais lliures i equipaments i a l’efecte de l’aprofitament urbanístic, sense 
perjudici de la seva consideració a efectes de l’edificabilitat.” 

 

Article  550 

Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 40, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“b) En els supòsits de modificació del planejament urbanístic general que 
estableix l'article 43.1, en els quals el percentatge és del 85%.“ 

 

Article  551 

Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 40, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“b) En els supòsits de modificació del planejament urbanístic general que 
estableix l'article 45.1.a, en els quals el percentatge és del 85%.” 
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Article  552 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 43, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de cedir a 
l'administració actuant, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de 
l'aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o 
dels polígons d'actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les 
finalitats a què fa referència l'article 70.2.a, excepte en els supòsits següents: 

a) En el cas de les àrees residencials estratègiques, les persones propietàries 
han de cedir el sòl corresponent al percentatge que el pla director estableixi, 
que pot ésser de fins a un 15% de l'aprofitament urbanístic del sector. 

b) En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic 
general s'estableixi un nou sector o un nou polígon d'actuació urbanística que 
tingui per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a, les 
persones propietàries han de cedir el sòl corresponent als percentatges 
d'aprofitament urbanístic següents: 

Primer. Si el polígon d'actuació urbanística té per objecte una actuació aïllada 
de dotació a què fa referència la disposició addicional segona, el 15% de 
l'increment de l'aprofitament urbanístic que comporti l'actuació de dotació 
respecte a l'aprofitament urbanístic preexistent i efectivament materialitzat. 

Segon. En la resta de supòsits, el 15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit 
d'actuació. 

c) En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic 
general s'incrementi el sostre edificable, la densitat de l'ús residencial o la 
intensitat de l'ús industrial, o es transformin els usos de determinades 
parcel•les del sector o del polígon d'actuació urbanística, les persones 
propietàries, a part de la cessió ordinària que corresponia a l'àmbit d'actuació, 
han de cedir el sòl corresponent al 15% de l'increment de l'aprofitament 
urbanístic. 

d) En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic 
general es faci una reordenació general d'un sector o d'un polígon d'actuació 
urbanística que comporti la transformació global dels usos establerts pel 
planejament, les persones propietàries han de cedir el sòl corresponent al 
15% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació.” 

 

Article  553 
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Es modifica l’article 44, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 44 

Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable 
delimitat 

1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i els propietaris o 
propietàries de sòl urbanitzable delimitat tenen els deures comuns següents: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del 
planejament urbanístic. 

b) Cedir a l’administració competent, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl 
reservat pel planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs 
en l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys, amb 
les especificitats següents:  

Primer. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística 
o el sector del pla de millora urbana, que poden ésser físicament discontinus. 

Segon. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació és el sector del pla 
parcial urbanístic corresponent, que també pot ésser físicament discontinu. 

c) Cedir a l’administració competent, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl 
necessari per a l’execució dels sistemes urbanístics generals que el 
planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en 
què siguin compresos els terrenys o que hi estiguin adscrits per a la seva 
obtenció. 

d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’administració competent totes les 
obres d’urbanització previstes en l’actuació corresponent, així com les 
infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les 
d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta 
demandi per la seva dimensió i característiques específiques, sense perjudici 
del dret a reintegrar-se de les despeses d’instal•lació de les xarxes de serveis 
amb càrrec a les seves empreses prestadores, en els termes que estableix la 
legislació aplicable. 

Entre aquestes infraestructures, estan incloses les de transport públic que 
siguin necessàries com a conseqüència de la mobilitat generada per 
l’actuació corresponent. La participació en els costos d’implantació d’aquestes 
infraestructures es determina d’acord amb la legislació sobre mobilitat. 

e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 

f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció 
de l’habitatge protegit que eventualment els correspongui. 
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g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de 
conservació, en els supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta 
obligació o bé ho imposin justificadament el pla d’ordenació urbanística 
municipal o el programa d’actuació urbanística municipal, vinculant-la 
objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la 
urbanització. 

2. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits 
d’actuació urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a l’ajuntament, de 
manera prèvia a l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o 
qualsevol altre tipus de via del sistema de comunicació o a llurs ampliacions 
que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.” 

 

Article  554 

Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 45, que passa a tenir la redacció següent: 

“a) Cedir a l'administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl 
urbanitzable en què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per 
edificar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector, 
excepte en els supòsits següents: 

Primer. En el cas de les àrees residencials estratègiques, les persones 
propietàries han de cedir el sòl necessari per edificar el sostre corresponent al 
percentatge que el pla director urbanístic estableixi, que pot ésser de fins a un 
15% de l'aprofitament urbanístic del sector. 

Segon. En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic 
general s'estableixi un nou sector de sòl urbanitzable o una reordenació 
general d'un sector ja existent que comporti la transformació global dels usos 
establerts pel planejament, les persones propietàries han de cedir el sòl 
corresponent al 15% de l'aprofitament urbanístic del sector. 

Tercer. En el cas que mitjançant una modificació del planejament urbanístic 
general s'incrementi el sostre edificable, la densitat de l'ús residencial o la 
intensitat de l'ús industrial, o es transformin els usos de determinades 
parcel•les del sector, les persones propietàries, a part de la cessió ordinària 
que corresponia al sector, han de cedir el sòl corresponent al 15% de 
l'increment de l'aprofitament urbanístic.” 

 

Article  555 

Es deixa sense contingut la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 45 
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Article  556 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 47, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 
51, de reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui 
preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials. Les masies i les cases rurals han d'haver estat 
incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a què es refereix l'article 
50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un establiment hoteler 
amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament, a un establiment de turisme 
rural, a activitats d'educació en el lleure, a activitats artesanals, a activitats de 
restauració, a equipaments o a serveis comunitaris. Tanmateix, per poder 
destinar les masies o les cases rurals a establiment hoteler ha d'estar previst 
expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit del nombre de 
places.” 

 

Article  557 

Es modifica l’article 49, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 49 

Procediment per a l’aprovació de determinats projectes de noves activitats i 
construccions en sòl no urbanitzable 

1. Les determinacions contingudes en l’article 48 s’apliquen també a les 
actuacions següents en sòl no urbanitzable: 

a) Als projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a 
l’explotació de recursos naturals. 

b) Als projectes de noves construccions a què es refereix l’article 47.6.b, 
destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones treballadores 
temporeres i als projectes a què es refereix l’apartat 2 en tots els casos en 
què incorporin aquests usos. En qualsevol cas, els esmentats usos han 
d’estar directament i justificadament associats a l’explotació rústica de què es 
tracti, i les construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi 
rural. 

c) A l’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, en el cas 
que la recuperació no estigui integrada en un projecte d’actuació admesa en 
aquesta classe de sòl, tramitat d’acord amb la legislació sectorial. 
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d) A les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis de la xarxa viària. 

e) A qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès 
declarat, aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles 
declarades de conformitat amb la legislació vigent, jaciments paleontològics o 
punts geològics d’interès. 

2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, 
ramadera o, en general, rústica, si superen els llindars que estableixen el 
planejament territorial i urbanístic, s’han de sotmetre a l’informe de la comissió 
territorial d’urbanisme competent que regula l’article 50.1, amb els mateixos 
efectes vinculants. Aquest informe s’ha de referir als aspectes de legalitat dels 
projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova construcció 
que la persona promotora del projecte ha de presentar.” 

 

Article  558 

Es modifica l’apartat 1 de article 50, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió territorial 
d’urbanisme competent ha d’informar sobre els projectes de reconstrucció i 
rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, excepte si 
aquests projectes només comporten obres de conservació, d’adequació, de 
millora o de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic. 
La comissió territorial ha d’emetre aquest informe en el termini màxim de dos 
mesos des que disposa de l’expedient. La llicència corresponent només es 
pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures 
correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l’article 
48.2.” 

 

Article  559 

S’addiciona una nova lletra g) a l’apartat 1 de l’article 56, amb la redacció següent: 

“g) La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a 
procedir a l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social o 
econòmica o de característiques singulars.” 

 

Article 560 

 Es modifica la lletra a) de l’apartat 5 de l’article 56, que passa a tenir la redacció següent: 
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“a) Comporten la classificació urbanística dels terrenys com a sòl urbanitzable 
delimitat, en el cas que no tinguessin aquesta classificació d’acord amb el 
planejament general municipal vigent; poden modificar les condicions del 
sector de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat establertes per al seu 
desenvolupament pel planejament general municipal vigent, si s’escau; i 
estableixen l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis 
d’un pla urbanístic derivat així com poden incorporar la concreció del traçat i 
les característiques de les obres d’urbanització amb el nivell i documentació 
propis d’un projecte d’urbanització.” 

 

Article  561 

S’addiciona un nou apartat 6 a l’article 56, amb la redacció següent: 

 

“6. Els plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de sectors 
d’interès supramunicipal a què fa referència l’apartat 1.g: 

a) Classifiquen i qualifiquen el sòl i comporten la determinació d’un sector de 
sòl urbanitzable delimitat o de sòl urbà no consolidat. A tal efecte, poden 
modificar la classificació urbanística del sòl o les condicions de 
desenvolupament previstes pel planejament urbanístic vigent. 

b) Estableixen l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació 
propis d’un pla urbanístic derivat i demés determinacions pròpies d’aquest 
instrument.  

c) Poden incorporar la concreció del traçat i les característiques de les obres 
d’urbanització amb el nivell i documentació propis d’un projecte d’urbanització. 

c) Legitimen l’inici de l’execució urbanística de l’actuació, sense necessitat 
d’adaptació prèvia del planejament urbanístic general municipal, la qual s’ha 
de dur a terme en els terminis que el Pla director urbanístic estableixi. 

d) Estableixen l’administració actuant.” 

 

Article 562 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 57, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. Els plans d’ordenació urbanística municipal han de reservar per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment 
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dels objectius definits a la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent 
al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, 
tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del qual un 20%, com a mínim, s’ha 
de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i/o de règim 
especial o els que determini com a equivalents la normativa en matèria 
d’habitatge, ja siguin destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de 
cessió d'ús. Estan exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació 
urbanística municipal següents:  

a) D’aquells municipis que, per la seva escassa complexitat urbanística, 
només distingeixin entre sòl urbà i sòl no urbanitzable. 

b) Dels municipis de menys de 5.000 habitants, que no siguin capitals de 
comarca i que compleixin els requisits següents:  

Primer.-  Que en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla la dinàmica 
d’atorgament de llicències hagi estat inferior a 5 habitatges per cada mil 
habitants i any. 

Segon.- Que el pla no permeti més de 200 habitatges de nova implantació per 
al conjunt dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl 
urbanitzable a què fa referència l’apartat 4.” 

 

Article  563 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 57, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries que estableix 
l’apartat 3, es considera sostre residencial de nova implantació el sostre 
destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si s’admet indistintament 
amb altres usos, que prevegi el pla d’ordenació urbanística municipal per als 
sectors de sòl urbanitzable i per als polígons d’actuació urbanística en sòl 
urbà no consolidat i els sectors subjectes a plans de millora urbana que 
tinguin per objecte alguna de les finalitats a què es refereix l’article 70.2.a. En 
tot cas, no es considera sostre residencial de nova implantació i no computa 
en el càlcul el sostre corresponent a les construccions amb ús residencial 
existents en els esmentats sectors o polígons.” 

 

Article 564 

 Es modifica l’apartat 6 de l’article 57, que passa a tenir la redacció següent: 
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“6. Les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública s’han 
d’emplaçar evitant la concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus, 
d’acord amb el que estableix l’article 3.2, per tal d’afavorir la cohesió social i 
evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. 
Amb caràcter general, la reserva per habitatge amb protecció oficial ha 
d’ésser uniforme per a tots els àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no 
consolidat i en sòl urbanitzable a què fa referència l’apartat 4. No obstant això, 
si la memòria social ho justifica, el pla d’ordenació urbanística municipal pot 
eximir totalment o parcialment de reserves a determinats sectors 
urbanitzables, amb la correlativa compensació d’aquesta disminució en altres 
àmbits d’actuació, de manera que, en el conjunt del municipi, es doni 
compliment íntegre a la reserva mínima exigida, que no hi hagi una 
concentració excessiva d’habitatge amb protecció oficial i que no es generi 
segregació espacial.” 

 

Article  565 

Es modifica la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 58, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“f) Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, 
com a mínim, a la proporció de 20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel 
planejament urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de 
planejament urbanístic. Aquest estàndard mínim no és d’aplicació en aquells 
plans d’ordenació urbanística municipal de municipis d’escassa complexitat 
urbanística, que només distingeixin entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, amb el 
benentès que aquests plans han d’efectuar una reserva que sigui adequada a 
les necessitats del municipi.” 

 

Article  566 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 58, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. En sòl urbà consolidat, els plans d'ordenació urbanística municipal 
precisen les rasants i les característiques i el traçat de les obres 
d'urbanització. En els àmbits de sòl urbà no consolidat per als quals els plans 
delimitin polígons d'actuació, les obres d'urbanització i les rasants s'han de 
definir i concretar mitjançant un projecte d'urbanització.” 

 

Article  567 
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Es modifica l’apartat 7 de l’article 58, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“7. En sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal 
concreten la delimitació dels sectors, que poden ésser físicament discontinus 
i, per cadascun d’aquests, els índexs d’edificabilitat bruta; la densitat màxima, 
que no pot superar en cap cas els cent habitatges per hectàrea; els usos 
principals i compatibles, i els estàndards que determinen les reserves 
mínimes per al sistema local d’espais lliures i equipaments. Per aquells 
sectors que es preveuen desenvolupar d’una manera immediata, poden 
concretar-ne directament l’ordenació urbanística detallada, sense necessitat 
de tramitar un pla parcial, si així ho determinen expressament.” 

 

Article  568 

Es modifica la lletra c) de l’apartat 9 de l’article 58, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“c) Estableixen els llindars a què es refereix l’article 49.2.” 

 

Article  569 

Es deixa sense contingut l’apartat 4 de l’article 83  

 

Article 570 

 Es modifica l’apartat 8 de l’article 85, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“8. Si un pla d’ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no 
és tramitat per l’ajuntament afectat, se li ha de concedir audiència per un 
termini d’un mes, simultàniament, també, al tràmit d’informació pública.” 

 

Article 571 

Es deixa sense contingut l’apartat 6  de l’article 85 
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Article  572 

S’addiciona un article 86 bis, amb la redacció següent: 

 

“Article 86 bis 

Procediment d’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic 

1. L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic, que hi 
estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental 
de plans i programes, s’integra en el procediment d’elaboració dels plans 
urbanístics de conformitat amb aquesta Llei i el reglament que la desplega. 
Aquesta integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental 
de plans i programes, comporta necessàriament les actuacions següents: 

a) L’elaboració, per part de l’òrgan o persona que promogui el pla, d’un 
informe de sostenibilitat ambiental preliminar i el seu lliurament a l’òrgan 
ambiental perquè emeti el document de referència després d’efectuar les 
consultes necessàries. L’òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes 
consultes si forma part de l’Administració de la Generalitat i ho comunica 
prèviament a l’òrgan ambiental. 

b) L’elaboració, per part de l’òrgan o persona que promogui el pla, d’un 
informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb el document de referència. 

c) El tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i al públic 
interessat, conjuntament amb el tràmit d’informació pública del pla aprovat 
inicialment, per un termini mínim de 45 dies. 

d) L’elaboració, per part de l’òrgan o persona que promogui el pla, de la 
memòria ambiental, amb l’acord de l’òrgan ambiental. 

e) La presa en consideració en l’aprovació definitiva del pla de l’informe de 
sostenibilitat ambiental, de la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan 
ambiental, mitjançant una declaració específica en què, en cas de 
discrepàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne els 
motius i les mesures adoptades. 

f) La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir les exigències 
derivades de l’article 28 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes. 

2. El procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental, d’aquells plans 
urbanístics que hi estiguin sotmesos d’acord amb l’article 8 de la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, es regeix pel que 
estableixen els articles 15 i 16 de l’esmentada Llei, llevat que el promotor 
consideri que el pla s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. En aquest cas, se 
segueix directament el procediment d’avaluació ambiental. 
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3. En el cas que el pla urbanístic estableixi actuacions executables 
directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres 
posteriors i s’hagi de sotmetre al procediment de declaració d’impacte 
ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha de ser incorporat al pla i ha d’ésser 
sotmès a informació pública conjuntament amb aquest. La declaració 
d’impacte ambiental s’ha d’efectuar, segons correspongui, abans de 
l’aprovació provisional o abans de l’aprovació definitiva de l’expedient.” 

 

Article  573 

Es deixen sense contingut els apartats 7 i 8  de l’article 89. 

 

Article 574 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 90, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“1. Els òrgans urbanístics corresponents del departament de la Generalitat 
competent en matèria d’urbanisme es poden subrogar d'ofici amb requeriment 
previ, per raons d'interès públic, en la competència municipal o 
supramunicipal per a la formulació o la tramitació de les figures del 
planejament urbanístic, si es produeix un incompliment dels terminis 
establerts. En cas d'incompliment dels terminis de tramitació establerts per 
l'article 89 respecte als plans urbanístics derivats, la subrogació es pot produir 
a instància de les persones interessades.” 

 

Article  575 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 90, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. Quan hagi transcorregut el termini establert per adoptar la resolució 
relativa a l'aprovació inicial o provisional del planejament derivat, aquest 
s'entendrà aprovat inicialment o provisionalment, segons que correspongui, 
per silenci administratiu positiu, sempre que la documentació sigui completa a 
l'inici del còmput del termini. En aquest cas, les persones que el promoguin 
poden instar la subrogació de l'òrgan corresponent del Departament de la 
Generalitat competent en matèria d’urbanisme per a l'aprovació definitiva del 
pla urbanístic derivat, al qual òrgan correspon continuar la tramitació de 
l'expedient fins a l'aprovació definitiva. La subrogació es pot produir també en 
qualsevol moment del tràmit si hi ha inactivitat municipal.” 
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Article  576 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 91, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“5. En el supòsit que en la tramitació d’una figura del planejament urbanístic 
es produeixi un acord que requereixi la presentació d’un text refós, la 
resolució subsegüent de l’òrgan competent s’ha de dictar dins el termini de 
dos mesos des de la seva presentació. En el cas que en lloc d’un text refós 
s’hagi de presentar nova documentació necessària per analitzar el contingut 
del Pla, la resolució s’ha de dictar dins del mateix termini que la Llei fixa per a 
l’aprovació definitiva de l’instrument de planejament de què es tracti. Si, un 
cop transcorreguts els esmentats terminis, no s’ha notificat cap acte exprés, 
s’entén que hi ha hagut silenci administratiu positiu i que s’ha produït 
l’aprovació definitiva del text refós o la compleció definitiva de l’expedient, 
amb la documentació aportada.” 

 

Article  577 

S’addiciona un nou apartat 4 a l’article 92, amb la redacció següent: 

 

“4. L’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat per a l’aprovació 
definitiva d’una figura del planejament urbanístic pot facultar el director o 
directora general competent en matèria d’urbanisme per a donar conformitat 
al text refós o a la documentació que compleixi les prescripcions 
assenyalades en els acords d’aprovació definitiva i per a ordenar la publicació 
del Pla a efectes de la seva executivitat.” 

 

Article  578 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 95, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“5. En tot cas, constitueix revisió del planejament general l'adopció de nous 
criteris respecte a l'estructura general i orgànica o el model d'ordenació o de 
classificació del sòl preestablerts, i també l'alteració del planejament general 
vigent que consisteix en la modificació de la classificació del sòl no 
urbanitzable i que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les 
modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un increment superior al 
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20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel planejament general 
com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les 
obres d'urbanització executades. L'adaptació del planejament general 
municipal a les determinacions dels plans directors urbanístics no requereix 
en cap cas la revisió del planejament general municipal.” 

 

Article  579 

S’addiciona una lletra d) a l’article 96, amb la redacció següent: 

 

“d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, que 
regulen els articles 76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans 
directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials 
estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es refereixin 
únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament 
identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les 
modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit territorial 
respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de la 
proposta de modificació aprovada inicialment.” 

 

Article 580 

Es deixa sense contingut la lletra b) l’apartat 2 de l’article 99 

 

Article  581 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 99, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. Si les modificacions d'instruments de planejament general a què fa 
referència l'apartat 1 es refereixen a sectors o a polígons d'actuació 
urbanística subjectes a la cessió de sòl amb aprofitament han d'establir el 
percentatge de cessió del 15% d'acord amb els articles 43.1 i 45.1.a. L'import 
obtingut de l'alienació del sòl de cessió amb aprofitament, en la part que 
correspon a l'excés del percentatge respecte el 10%, pot ésser destinat, 
totalment o parcialment, a pagar el cost d'obtenció i execució de sistemes 
urbanístics no imputables a cap àmbit d'actuació urbanística.” 
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Article  582 

S’addiciona un nou apartat 3 a l’article 101, amb la redacció següent: 

 

“3. Les persones privades poden presentar propostes de modificació dels 
plans d’ordenació urbanística municipal, però, no se’n pot iniciar la tramitació 
si l’ajuntament no assumeix expressament la iniciativa pública per a formular-
les.” 

 

Article  583 

Es modifica l’article 103, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 103 

Publicitat del planejament urbanístic 

1. Els instruments de planejament urbanístic són públics. Tothom pot 
consultar-los en tot moment, informar-se de llur contingut i obtenir-ne còpies a 
l’ajuntament corresponent o al Registre de planejament urbanístic de 
Catalunya. 

2. El Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat 
dels instruments de planejament urbanístic en vigor mitjançant la consulta 
pública presencial i telemàtica dels instruments que hi són dipositats. 

3. Per tal de facilitar l’accés immediat al contingut dels instruments de 
planejament urbanístic, la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya dels acords d’aprovació definitiva dels plans urbanístics adoptats 
per l’Administració de la Generalitat ha d’incloure l’enllaç al Registre de 
planejament urbanístic de Catalunya que permeti la consulta telemàtica del 
contingut dels documents que conformen el pla.  

4. Tothom té dret a ésser informat per escrit per l’ajuntament corresponent, en 
el termini d’un mes a comptar de la sol•licitud, del règim urbanístic aplicable a 
una finca o a un sector de sòl, mitjançant l’emissió de certificats de règim 
urbanístic. Les persones titulars del dret d’iniciativa en les actuacions 
d’urbanització exerceixen el dret de consulta mitjançant la sol•licitud dels 
corresponents certificats de règim urbanístic o, en el cas del sòl urbanitzable 
no delimitat, mitjançant el procediment de consulta previst en l’article 75. 

5. La publicitat relativa a una urbanització d’iniciativa privada ha d’explicitar la 
data d’aprovació definitiva del pla corresponent i l’òrgan administratiu que l’ha 
acordat, i no pot contenir cap indicació contradictòria amb el contingut del dit 
pla.” 
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Article 584 

 Es modifica l’apartat 3 de l’article 106, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. La constitució de la garantia a què es refereix l’article 107.3 és condició 
d’eficàcia de l’executivitat dels plans urbanístics derivats i dels projectes 
d’urbanització d’iniciativa privada”.  

 

Article 585 

Es deixa sense contingut l’apartat 4  de l’article 106 

 

Article  586 

Es modifica l’article 114, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 114 

Iniciació d'un expedient expropiatori per ministeri de la llei 

1. Un cop transcorreguts cinc anys des que s’hagi exhaurit el termini establert 
pel programa d’actuació urbanística o l’agenda de les actuacions a 
desenvolupar, si no s'ha iniciat el procediment d'expropiació dels terrenys 
reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut de les determinacions del 
pla d’ordenació urbanística municipal, hagin d'ésser necessàriament de 
titularitat pública i que no estiguin inclosos, a l'efecte de llur gestió, en un 
polígon d'actuació urbanística o en un sector de planejament urbanístic, les 
persones titulars dels béns poden advertir l'administració competent de llur 
propòsit d'iniciar l'expedient d'apreuament. Si transcorren dos anys des de la 
formulació de l'advertiment i l'administració no hi ha donat resposta, les 
persones titulars dels béns poden presentar el full d’apreuament. Amb la 
presentació d’aquest full s’inicia l’expedient d’expropiació per ministeri de la 
llei i, si transcorren tres mesos i l'administració no l'accepta, es poden dirigir al 
Jurat d'Expropiació de Catalunya, la resolució del qual per fixar l'apreuament 
exhaureix la via administrativa. 

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'entén que la valoració es refereix al 
moment de la iniciació de l'expedient d’expropiació per ministeri de la llei, a 
partir del qual es meriten també els interessos de demora. 



234 
 

3. Les determinacions d'aquest article s'apliquen també en el cas de terrenys 
inclosos en polígons d'actuació urbanística o en sectors de planejament 
urbanístic en què el sistema d'actuació sigui el d'expropiació. 

“4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 no s'aplica a: 

a) Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o com a sòl urbanitzable 
no delimitat. 

b) Els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat, si es dediquen a 
l'explotació agrícola, ramadera, forestal o cinegètica o, en general, a activitats 
pròpies de llur naturalesa rústica i compatibles amb la classificació i l'afectació 
esmentades fins a l'execució de les determinacions del planejament 
urbanístic. 

c) Els terrenys sobre els quals s’ha obtingut l'autorització per a l'ús o l'obra 
provisionals, d’acord amb l’article 53. 

d) Els terrenys en què hi hagi construccions o instal•lacions en ús o 
susceptibles de ser utilitzades, sigui per a ús propi o per a obtenir-ne un 
rendiment econòmic. 

e) Els terrenys reservats per a sistemes generals que han de ser executats 
mitjançant el corresponent projecte sectorial.  

5. Si, abans de transcórrer els terminis establerts per l'apartat 1, s'ha aprovat 
inicialment una modificació o una revisió del planejament urbanístic que 
comporta la inclusió dels sistemes en polígons d'actuació o en sectors de 
planejament, als efectes de llur gestió, els dits terminis resten interromputs i 
subjectes a l'aprovació definitiva. El còmput dels terminis es reprèn si 
transcorre un any sense haver-se produït la publicació de l'aprovació 
definitiva.” 

 

Article 587 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 123, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. Les entitats urbanístiques col•laboradores es poden constituir de manera 
provisional, per la durada que estableixi el document públic de constitució, la 
qual pot arribar a ésser de tres anys, amb la finalitat de formular la 
documentació i instar les tramitacions necessàries per facilitar-ne i agilitar-ne 
la constitució definitiva.” 

 

Article  588 
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S’addiciona un nou apartat 3 a l’article 128, amb la redacció següent: 

 

“3. Les certificacions de l’acord d’aprovació a què fan referència els apartats 1 
i 2 han d’incloure l’especificació que totes les persones titulars interessades 
els hi ha estat notificada l’aprovació definitiva. En el supòsit que procedeixi 
satisfer indemnitzacions per l’extinció de drets de propietat sobre les finques 
aportades a persones que, per l’escassa quantia dels seus drets, no resulten 
adjudicatàries de finques, la certificació ha d’anar acompanyada de 
l’acreditació del seu pagament o de la seva consignació.” 

 

Article  589 

Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 157, que passa a tenir la redacció següent: 

 

 “a) Cada àrea residencial estratègica ha de constituir, bé un sector de sòl 
urbanitzable delimitat, la classificació del qual s'estableix mitjançant el Pla 
director urbanístic que efectua la seva delimitació, en el cas que no tingui 
aquesta classificació d'acord amb el planejament general municipal vigent, bé 
un sector de planejament derivat en sòl urbà no consolidat establert pel 
planejament general municipal vigent. La transformació urbanística del sector 
es duu a terme directament a partir de l'aprovació definitiva del Pla director 
urbanístic, tramitat d'acord amb allò que disposen els articles 76.1 i 83, el qual 
estableix l'ordenació detallada del sector amb el grau de precisió propi d'un 
pla urbanístic derivat i pot concretar el traçat i les característiques de les 
obres d'urbanització amb el contingut propi dels projectes d'urbanització.” 

 

Article 590 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 157, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. Corresponen a l'administració actuant de les àrees residencials 
estratègiques els drets i les facultats que preveu l'article 23, inclosa 
l'aprovació dels projectes d'urbanització i dels projectes d’urbanització 
complementaris sense que, en aquest últim cas, sigui preceptiu el tràmit 
d'informació pública, llevat que calgui modificar el projecte per a l'execució de 
les obres d'urbanització bàsiques en el cas que estigui incorporat en el 
planejament. En aquest darrer cas el projecte d'urbanització complementari es 
tramita per l'administració actuant seguint el procediment que preveu l'article 
119.2. En el cas que les àrees residencials estratègiques es desenvolupin pel 
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sistema de reparcel•lació en alguna de les modalitats de compensació, 
correspon a l'administració actuant la declaració d'incompliment de l'obligació 
d'urbanitzar a què fa referència l'article 186, la qual obliga a acordar el canvi 
de sistema d'actuació o el canvi de modalitat d'aquest sistema.” 

 

Article  591 

S’addiciona un nou article 157 bis, amb la redacció següent: 

 

“Article 157 bis 

Sectors d’interès supramunicipal 

1. Els sectors d’interès supramunicipal són actuacions d’especial rellevància 
social o econòmica o de característiques singulars, que promou 
l’Administració de la Generalitat mitjançant l’elaboració de plans directors 
urbanístics, l’aprovació definitiva dels quals  permet dur a terme directament 
la transformació urbanística del sòl. 

2. La delimitació dels sectors d’interès supramunicipal ha d’ésser coherent 
amb les determinacions del planejament territorial que siguin aplicables i ha 
de poder garantir una bona accessibilitat a la xarxa de comunicacions. 

3. A l’administració actuant dels sectors d’interès supramunicipal li 
corresponen els drets i facultats de l’article 23 i els que per les àrees 
residencials estratègiques preveu l’article 157.4.” 

 

Article  592 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 163, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“2. El sòl corresponent al percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió 
obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s'incorpora al 
patrimoni municipal de sòl i d'habitatge. Si els terrenys són d'ús residencial, el 
producte obtingut de l'alienació del sòl que no té la qualificació d'habitatge 
protegit passa a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i 
s'ha de destinar obligatòriament a la finalitat especificada per l'article 160.5.b, 
mitjançant un règim de protecció pública, amb les excepcions següents: 

a) Els municipis que, a l’empara de les exempcions de l’article 57.3 i dels 
objectius definits en la memòria social, no hagin establert reserves per a 
habitatges de protecció pública, poden destinar el producte obtingut a 
qualsevol finalitat del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. 
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b) En el cas de les àrees residencials estratègiques i de les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic general que comportin l'establiment 
d'un percentatge de cessió de sòl amb aprofitament superior al 10% es pot 
destinar el producte obtingut a les finalitats que preveuen els articles 56.5.c i 
99.3, respectivament, en els termes que aquests estableixen.” 

 

Article  593 

Es modifica la rúbrica de la Secció tercera del Capítol III del Títol Cinquè, que passa a tenir 

la redacció següent: 

 

“SECCIÓ TERCERA 

Transmissió de béns del patrimoni públic de sòl i d’habitatge i constitució del 
dret de superfície” 

 

Article  594 

Es modifica l’article 165, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 165 

Normativa aplicable a la transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl i 
d’habitatge 

La transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge per a la 
consecució de les seves finalitats s’ha d’ajustar, amb caràcter general, als 
requisits que estableix la legislació aplicable sobre patrimoni de les 
administracions públiques i, amb caràcter especial, als requisits que 
específicament estableix aquesta Llei.” 

 

Article  595 

Es modifica l’article 166, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 166  

Normes generals per a la transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl i 
d’habitatge 
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1. La transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge, com a 
regla general, s’efectua amb caràcter onerós, per preu igual o superior al que 
resulta de llur valoració, excepte en els supòsits que regula l’article 167 i la 
legislació aplicable en matèria d’habitatge, que pot ser per cessió gratuïta o 
alienació onerosa per preu inferior al de llur valoració.  

2. Les administracions públiques o les entitats urbanístiques especials que 
gestionen el corresponent patrimoni públic de sòl i d’habitatge poden cedir 
gratuïtament o alienar amb caràcter onerós els béns que hi són integrats 
mitjançant concurs públic, excepte en els supòsits regulats en aquesta Secció 
i en la legislació aplicable en matèria d’habitatge, que pot ser per adjudicació 
directa.” 

 

Article  596 

Es modifica l’article 167, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 167 

Cessió gratuïta i alienació onerosa per preu inferior 

1. Les administracions públiques o les entitats urbanístiques especials que 
gestionen el corresponent patrimoni públic de sòl i d’habitatge poden cedir 
gratuïtament els béns que hi són integrats, o alienar-los per preu inferior al de 
llur valoració, a favor d’altres d’administracions o entitats públiques, o 
d’entitats privades sense ànim de lucre, per a atendre necessitats d’habitatge 
de caràcter social o d’equipament comunitari, per a generar activitat 
econòmica en àrees deprimides o per a formar reserves per protegir i tutelar 
el sòl no urbanitzable. 

2. L’òrgan competent per a acordar la cessió gratuïta d’aquest béns, o alienar-
los per preu inferior al de llur valoració, ha de concretar en la resolució 
corresponent la destinació que la justifica, a la que queda vinculat el bé cedit 
o alienat, i el termini per a fer-la efectiva. Si la persona adquirent incompleix 
aquest termini o, posteriorment, no destina el bé a la finalitat o l’ús vinculats, o 
no es compleixen les càrregues o condicions imposades, queda resolta la 
cessió o l’alienació i reverteix el bé a l’administració o entitat transmetent.” 

 

Article 597 

Es modifica l’article 168, que passa a tenir la redacció següent: 
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“Article 168 

Adjudicació directa 

1. La cessió gratuïta i l’alienació onerosa de béns dels patrimonis públics de 
sòl i d’habitatge es pot adjudicar directament a favor d’altra administració 
pública o d’una entitat urbanística especial que gestioni el patrimoni públic de 
sòl i d’habitatge corresponent. 

2. L’alienació onerosa de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge es 
pot adjudicar també directament: 

a) Als propietaris o propietàries de terrenys afectats pel planejament 
urbanístic a sistemes urbanístics públics o de béns que es vulguin incorporar 
al patrimoni públic de sòl i d’habitatge, per a obtenir-los  mitjançant permuta. 

b) A favor de qualsevol subjecte, si després d’haver efectuat una  licitació 
pública, aquesta queda deserta o bé fallida per l’incompliment de les 
obligacions de les persones adjudicatàries, sempre que no hagi transcorregut 
més d’un any des de la licitació i que les persones adquirents assumeixin les 
mateixes obligacions.” 

 

Article  598 

Es modifica l’article 169, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 169 

Alienació onerosa de terrenys de l'Institut Català del Sòl 

L'alienació onerosa de terrenys que siguin propietat de l'Institut Català del Sòl, 
es pot adjudicar directament en els supòsits que preveu l’article 168 i la 
legislació en matèria d’habitatge i, en la resta de supòsits, es pot fer 
directament amb l'anunci previ de l'alienació en dos dels diaris de més difusió 
de la comarca i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament en què s'ubiquin per 
promoure la concurrència d'ofertes.” 

 

Article 599 

 Es modifica l’article 170, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 170 
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Condicions resolutòries a què s'han de subjectar les transmissions de béns dels 
patrimonis públics de sòl i d'habitatge 

1. El document públic en què consti la transmissió de béns dels patrimonis 
públics de sòl i d’habitatge ha d’establir la destinació final dels béns 
transmesos, el termini màxim per fer-la efectiva i les altres limitacions i 
condicions que l’administració o entitat transmetent consideri convenients. 

2. Els terrenys dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge que siguin 
transmesos, han d'ésser edificats en els terminis fixats en l'acte de 
transmissió i no són susceptibles d'ésser alienats a terceres persones per 
actes inter vivos si no s'han complert les obligacions d'edificació fixades. El 
compliment d'aquestes obligacions s'ha de garantir mitjançant la seva 
configuració com a condicions resolutòries expresses en l'escriptura pública 
d'alienació. Aquestes escriptures també han d'establir com a condició 
resolutòria expressa el fet que, en el termini de cinc anys i abans d'edificar els 
terrenys, s'aprovi una modificació del planejament urbanístic general que 
comporti un increment del valor dels terrenys. Aquesta modificació només pot 
tenir lloc per les circumstàncies sobrevingudes que objectivament legitimin la 
modificació, d'acord amb el que disposa l'article 97.2.a. 

3. La prohibició de disposar i les condicions, a què fan referència els apartats 
1 i 2, s'han de fer constar en la inscripció de l’alienació que es practiqui en el 
Registre de la Propietat d'acord amb la legislació registral aplicable  i amb els 
efectes que aquesta estableix.” 

 

Article   600 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 171, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“4. En el cas que els terrenys a què es refereix l’apartat 1 integrin el patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge, la constitució onerosa o gratuïta del dret de 
superfície s’ha d’ajustar al que estableixen els articles 165 a 170.” 

 

Article 601 

Es deixa sense contingut  la lletra e) l’apartat 2 de l’article 187 

 

Article 602 

 Es modifica l’apartat 3 de l’article 187, que passa a tenir la redacció següent: 
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“3. Les llicències s’atorguen sense perjudici de la resta d’autoritzacions que 
siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.” 

 

Article 603 

 Es modifica l’apartat 4 de l’article 187, que passa a tenir la redacció següent:  

 

“4. No estan subjectes a la llicència urbanística: 

a) Les obres d'urbanització previstes en els plans i els projectes degudament 
aprovats. 

b) Les parcel•lacions o la divisió de finques incloses en un projecte de 
reparcel•lació.  

c) Les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució 
o de restauració en aquells supòsits que la legislació de règim local o la 
legislació urbanística eximeixen de llicència prèvia. 

d) Les obres i les actuacions que les ordenances municipals, en els termes 
establerts per la legislació de règim local i en funció de l’entitat de les obres o 
les actuacions a realitzar, o la legislació urbanística subjecten al règim de 
comunicació prèvia a l’ajuntament.” 

 

Article 604 

S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 187, amb la redacció següent: 

 

“5. Estan subjectes al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord 
amb el procediment que preveu la legislació de règim local: 

a) La primera utilització i ocupació dels edificis i construccions. La 
comunicació ha d’anar acompanyada de la certificació de la persona 
facultativa directora acreditativa de la data de l’acabament de les obres i del 
fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les 
modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en 
condicions de ser utilitzada. 

b) El canvi d’ús dels edificis i de les instal•lacions, sempre que  no comportin 
obres subjectes a llicència urbanística. La comunicació ha d’anar 
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acompanyada d’una descripció suficient de l’ús pretès i d’una justificació del 
compliment de la normativa aplicable.” 

 

Article 605 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 200, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“3. El municipi exerceix la potestat de protecció de la legalitat urbanística 
respecte de les presumptes infraccions comeses en el seu territori. El 
Departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme també 
exerceix la potestat de protecció de la legalitat urbanística respecte a 
presumptes infraccions greus i molt greus en els termes i les condicions que 
s’estableixin per reglament” 

 

Article 606 

Es deixa sense contingut l’apartat 2 de l’article 202. 

 

Article  607 

Es modifica l’article 205, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 205 

Ordres de suspensió d'obres i requeriments de legalització 

1. L’administració competent ha d’incoar el procediment de protecció de la 
legalitat urbanística en relació amb els actes d’edificació o d’ús del sòl i del 
subsòl que s’efectuen sense el títol administratiu que habilita per a dur-los a 
terme o sense la comunicació prèvia requerida, o sense ajustar-se al seu 
contingut. 

2. Si els actes a què es refereix l’apartat 1 estan en curs d’execució, l’òrgan 
competent n’ha d’ordenar la suspensió provisional juntament amb l’acord 
d’incoació del procediment. L’ordre de suspensió s’ha de comunicar  a les 
persones afectades per al seu compliment immediat i perquè en un termini de 
quinze dies puguin al•legar i presentar els documents i justificacions que 
estimin pertinents. L’òrgan competent ha de ratificar o revocar l’ordre de 
suspensió en el termini de quinze dies posteriors a la finalització del tràmit 
d’audiència, en cas contrari, l’ordre resta automàticament sense efecte, sense 
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perjudici que es pugui dictar posteriorment una nova ordre de suspensió 
provisional. 

3. Si els actes a què es refereix l’apartat 1 ja s’han executat o se n’ha ratificat 
l’ordre de suspensió, l’òrgan competent ha de requerir la persona interessada 
perquè en el termini de dos mesos comptats des de la notificació, sol•liciti el 
títol administratiu que habiliti per a dur-los a terme, o efectuï la comunicació 
requerida o, si s’escau, ajusti les obres o les actuacions al seu contingut, tret 
que aquests actes siguin manifestament il•legalitzables.” 

 

Article  608 

Es modifica l’article 206, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 206 

Restauració de la realitat física alterada 

1. Un cop transcorregut el termini de dos mesos establert per l'article 205 
sense que s'hagi sol•licitat el títol administratiu habilitant corresponent, o 
sense que s’hagi efectuat la comunicació requerida,  o sense que s'hagin 
ajustat les obres o les actuacions al seu contingut, l’òrgan competent, 
mitjançant la resolució del procediment de restauració, ha d'acordar 
l'enderrocament de les obres, a càrrec de la persona interessada, i ha 
d'impedir definitivament els usos a què podien donar lloc. Ha de procedir de la 
mateixa manera si les obres o actuacions són manifestament il•legals o si el 
títol administratiu habilitant es denega perquè l'atorgament d'aquest seria 
contrari a les prescripcions de l'ordenament urbanístic. 

2. Si, en el supòsit a què es refereix l'apartat 1, la persona interessada no 
executa les mesures de restauració acordades en el termini d'un mes, l'òrgan 
competent en pot ordenar l'execució forçosa. 

3. En els supòsits d’execució subsidiària de les mesures de restauració 
acordades, l’ordre de restauració que es dicti habilita per executar les obres 
de les quals es tracti, sense que en cap cas sigui exigible sol•licitar llicència 
urbanística. Amb aquesta finalitat, l’autoritat que executi subsidiàriament 
l’ordre dictada elaborarà el projecte tècnic que permeti l’execució material de 
les obres a càrrec de la persona obligada.” 

 

Article 609 

 Es modifica l’article 207, que passa a tenir la redacció següent: 
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“Article 207 

Prescripció de l’acció de restauració i de l’ordre de restauració 

1. L’acció de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic 
vulnerat prescriu al cap de sis anys d’haver-se comès la infracció urbanística 
o, si s’escau, d’haver-se acabat les obres o cessat l’activitat il•lícites. Si 
aquestes obres o activitats estan emparades en un títol administratiu il.licit, 
l’acció de restauració prescriu al cap de sis anys d’haver-se produït llur revisió 
en via administrativa o per l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

2. Les ordres de restauració i les obligacions derivades de la declaració 
d’indemnització per danys i perjudicis prescriuen al cap de sis anys. 

3. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2, l’acció de restauració i l’ordre 
dictada en el seu exercici no prescriuen mai en relació amb les infraccions 
urbanístiques que es cometin en terrenys que el planejament urbanístic 
destina al sistema urbanístic d’espais lliures  públics o al sistema viari, o 
classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que 
disposa l’article 32.a.” 

 

Article  610 

Es modifica l’article 209, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 209 

Efectes de la incoació d'expedients de revisió de llicències en les cèdules 
d'habitabilitat i en la primera ocupació dels edificis i construccions 

1. La suspensió d'efectes de llicències atorgades i la incoació d'expedients de 
revisió administrativa d'aquestes comporta la suspensió de la tramitació de les 
cèdules d'habitabilitat i impedeix la primera ocupació dels edificis i 
construccions. 

2. L'atorgament de cèdules d'habitabilitat per raó de la primera ocupació dels 
habitatges i el subministrament de serveis per a l'equipament dels edificis 
s'han d'ajustar al que estableix la legislació en matèria d'habitatge.” 

 

Article 611 

 Es modifica l’article 210, que passa a tenir la redacció següent: 
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“Article 210 

Actes nuls 

Les llicències, les ordres d’execució i els altres actes administratius que 
s’adoptin en relació amb els terrenys que el planejament urbanístic destina al 
sistema urbanístic d’espais lliures públics o al sistema viari, o classifica o ha 
de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a, 
que infringeixen les determinacions d’aquesta Llei, dels plans urbanístics o de 
les ordenances urbanístiques municipals, són nuls de ple dret.” 

 

Article 612 

Es deixa sense contingut l’apartat  3 de l’article 212. 

 

Article 613 

 Es modifica l’article 213, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 213 

Infraccions urbanístiques molt greus 

Són infraccions urbanístiques molt greus: 

a) Els actes de parcel•lació urbanística, d’urbanització, d’ús del sòl i el subsòl i 
d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme 
en terrenys que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a 
sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a, o en terrenys situats 
en qualsevol classe de sòl que el planejament urbanístic reserva per a 
sistemes urbanístics generals o bé per a sistemes urbanístics locals d’espais 
lliures, viari o d’equipaments comunitaris esportius públics. 

b) La tala o l’abatiment d’arbres que comporti la desaparició d’espais 
boscosos o d’arbredes protegits pel planejament urbanístic. 

c) La vulneració, en més d’un 30%, en sòl urbà o en urbanitzable delimitat, 
dels paràmetres imperatius establerts pel planejament urbanístic relatius a 
densitat d’habitatges, nombre d’establiments, sostre, alçària, volum, situació 
de les edificacions i ocupació permesa de la superfície de les finques o les 
parcel•les. 
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d) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable objecte d’algun 
règim de protecció especial, en contra de les determinacions d’aquesta Llei. 

e) La vulneració del règim d’usos i obres dels béns que el planejament 
urbanístic inclou en els catàlegs de béns protegits” 

 

Article  614 

Es modifica l’article 214, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 214 

Infraccions urbanístiques greus 

Són infraccions urbanístiques greus: 

a) Els actes tipificats per l’article 213.a que es duguin a terme en sòl no 
urbanitzable diferent al que el planejament urbanístic classifica o ha de 
classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32 a, o 
en sòl urbanitzable no delimitat, o en terrenys que el planejament urbanístic 
reserva per a sistemes urbanístics locals altres que els d’espais lliures, viari o 
d’equipaments comunitaris esportius públics. 

b) L’incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, de les 
determinacions urbanístiques sobre urbanització, usos del sòl i del subsòl i 
parcel•lació urbanística. 

c) La vulneració, en més d’un 10% i fins a un 30%, en sòl urbà o urbanitzable 
delimitat, dels paràmetres imperatius a què fa referència l’article 213.c. 

d) L’incompliment del deure de conservació de terrenys, urbanitzacions, 
edificacions, rètols i instal•lacions en general, en condicions de seguretat. 

e) La tala o l’abatiment d’arbres integrants d’espais boscosos o d’arbredes 
protegits pel planejament urbanístic que no comporti la desaparició d’aquests 
espais o arbredes. 

f) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable que no sigui 
objecte de cap règim de protecció especial, o bé en sòl urbanitzable no 
delimitat, en contra de les determinacions d’aquesta Llei. 

g) Els supòsits tipificats per l’article 218.1.” 

 

Article  615 

Es modifica l’article 215, que passa a tenir la redacció següent: 
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“Article 215 

Infraccions urbanístiques lleus 

Són infraccions urbanístiques lleus:  

a) L’incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, de les 
determinacions urbanístiques sobre règim d’indivisibilitat de finques i sobre 
edificació. 

b) La vulneració de l’ordenament jurídic urbanístic en sòl no urbanitzable no 
subjecte a protecció especial i en sòl urbanitzable sense planejament parcial 
definitivament aprovat, en els supòsits següents:  

Primer. En matèria d’ús del sòl i del subsòl, si l’actuació no comporta fer 
edificacions ni instal•lacions fixes. 

Segon. En matèria d’edificació, si l’actuació consisteix en la construcció 
d’elements auxiliars o complementaris d’un ús o una edificació preexistents 
legalment implantats. 

c) La vulneració, fins a un 10%, en sòl urbà o urbanitzable delimitat, dels 
paràmetres imperatius a què fa referència l’article 213.c. 

d) L’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, 
les edificacions, els rètols i les instal•lacions en general en condicions de 
salubritat i decòrum públic. 

e) Els actes a què fan referència els articles 213 i 214 que siguin legalitzables 
i s’ajustin al que estableix l’article 216. 

f) Els actes de propaganda d’urbanitzacions, per mitjà d’anuncis, cartells, 
tanques publicitàries, fullets o cartes, per mitjans informàtics o per qualsevol 
altre sistema de divulgació o difusió que no expressin les dades referents a 
l’aprovació de l’instrument de planejament corresponent o que incloguin 
indicacions susceptibles d’induir a error els consumidors. 

g) La tala o l’abatiment d’arbres sense la llicència urbanística corresponent, si 
l’exigeixen el planejament urbanístic o les ordenances municipals. 

h) Els actes de parcel•lació, urbanització, edificació o ús del sòl conformes 
amb la legislació i el planejament urbanístics que es portin a terme sense 
disposar del títol administratiu habilitant corresponent o sense efectuar la 
comunicació prèvia en substitució de la llicència urbanística requerida o sense 
ajustar-se al seu contingut.” 
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Article 616 

 Es deixa sense contingut els apartats 4 i 5  de l’article 216. 

 

Article 617 

 Es modifica l’article 217, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 217 

Restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada 

A les persones responsables de la comissió d’una infracció urbanística que, 
abans que sigui ferma en via administrativa la resolució per la qual finalitzi el 
procediment de protecció de la legalitat urbanística corresponent, procedeixen 
a la restauració voluntària de la realitat física o jurídica a l’estat anterior a 
l’alteració, mitjançant les operacions materials i jurídiques pertinents, se’ls 
aplicarà una reducció del 95% a la quantia de la sanció que els correspongui. 
En el cas, que la restauració sigui només parcial, es modularà la reducció en 
proporció al grau de restauració assolit.” 

 

Article  618 

Es modifica l’article 219, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 219 

Quantia de les sancions 

1. Les infraccions urbanístiques tipificades per aquesta Llei se sancionen amb 
les multes següents: 

a) Les infraccions urbanístiques lleus, amb una multa de fins a 3.000 euros. 

b) Les infraccions urbanístiques greus, amb una multa de fins a 150.000 
euros. 

c) Les infraccions urbanístiques molt greus, amb una multa de fins a 
1.500.000 euros. 

2. En qualsevol cas, les multes assenyalades a l’apartat 1 s’han d’incrementar 
fins a la quantia del benefici obtingut per les persones infractores, si aquest és 
superior.” 
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Article  619 

Es modifica l’article 222, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 222 

Òrgans competents 

1. En el supòsit que la potestat de protecció de la legalitat urbanística sigui 
exercida per l’administració municipal, els òrgans competents per a resoldre 
els procediments sancionadors són els següents: 

a) L’alcalde o alcaldessa, en el cas d’infraccions lleus i greus. 

b) El ple de l’ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus. 

2. En el supòsit que la potestat de protecció de la legalitat urbanística sigui 
exercida pels òrgans del departament de la Generalitat competent en matèria 
d’urbanisme, és competent per a resoldre el procediment sancionador: 

a) El director o directora general competent en matèria d’urbanisme, en el cas 
que la multa proposada sigui inferior a 600.000 euros. 

b) El conseller o consellera del departament de la Generalitat competent en 
matèria d’urbanisme, en el cas que la multa proposada sigui igual o superior a 
600.000 euros. 

3. Els òrgans competents per a resoldre els procediments sancionadors 
també ho són per ordenar en el mateix procediment les mesures de 
restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Si les 
mesures de restauració s’adopten en procediments separats dels 
sancionadors, els òrgans competents per a ordenar-les són l’alcalde o 
alcaldessa, quan l’administració municipal exerceix la potestat de protecció de 
la legalitat urbanística, i el director o directora general competent en matèria 
d’urbanisme, quan l’Administració de la Generalitat exerceix aquesta 
potestat.” 

 

Article 620 

Es modifica l’article 223, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“ Article 223 

Vinculació de les multes imposades als patrimonis públics del sòl i d’habitatge 
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Les administracions han de destinar al patrimoni públic del sòl i d’habitatge 
corresponent els ingressos obtinguts per les multes que imposin en l’exercici 
de la potestat sancionadora que estableix aquesta Llei.” 

 

Article  621 

Es modifica l’article 227, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Article 227 

Prescripció d’infraccions i de sancions urbanístiques 

1. Les infraccions urbanístiques molt greus prescriuen al cap de sis anys, les 
greus prescriuen al cap de quatre anys i les lleus prescriuen al cap de dos 
anys. 

2. El termini de prescripció fixat per l’apartat 1 comença a comptar el dia en 
què s’ha comès la infracció, llevat dels casos en què es persisteixi d’una 
manera continuada en la conducta constitutiva d’infracció o en els casos en 
què el fet únic constitutiu d’infracció es prolongui en el temps. En aquests 
casos el termini de prescripció es computa a partir de l’acabament o el 
cessament de l’activitat il•lícita. 

3. Les sancions imposades per la comissió d’infraccions urbanístiques 
prescriuen al cap de tres anys si són molt greus, al cap de dos anys si són 
greus i al cap d’un any si són lleus. 

4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, les infraccions 
urbanístiques que es cometin en terrenys que el planejament urbanístic 
destina al sistema urbanístic d’espais lliures públics o al sistema viari, o 
classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que 
disposa l’article 32.a no prescriuen mai, ni tampoc no prescriuen mai les 
sancions imposades per les infraccions urbanístiques comeses en els 
terrenys així qualificats o classificats. 

5. En els supòsits regulats per l’article 216.1, els terminis de prescripció de la 
infracció i les regles de competència aplicables són els corresponents a la 
gravetat de la infracció originària.” 

 

Article  622 

Es modifica l’apartat 4 de la disposició addicional segona, que passa a tenir la redacció 

següent: 
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“4. En les actuacions de dotació a què fa referència l'apartat 3, les persones 
propietàries han de cedir el 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic 
que comporti l'actuació de dotació respecte a l'aprofitament urbanístic 
preexistent i efectivament materialitzat. El compliment dels deures de les 
persones propietàries es fa efectiu mitjançant el sistema i la modalitat 
d'actuació que s'estableixi per a l'execució del polígon d'actuació urbanística 
que a aquest efecte s'ha de delimitar, el qual es pot referir a una única finca. 
En el cas que el planejament determini que, pel fet de concórrer les 
circumstàncies indicades per l'article 43.3 i per l'article 100.4.c, 
respectivament, el compliment del deure de cessió del percentatge 
corresponent de l'increment de l'aprofitament urbanístic que comporti 
l'actuació de dotació i també el compliment del deure de cessió de les 
reserves de sòl per a zones verdes i equipaments que estableix l'article 100.4 
es poden substituir pel seu equivalent dinerari, ha de calcular el valor total de 
les càrregues imputables a l'actuació i les persones propietàries poden 
complir el deure de pagament substitutori de les cessions, sense necessitat 
d'aplicar cap sistema ni modalitat d'actuació, en el moment d'atorgament de la 
llicència d'obra nova o de rehabilitació que habiliti la major edificabilitat o 
densitat o l'establiment del nou ús atribuït per l'ordenació i com a condició 
prèvia a la concessió de la llicència.” 

 

Article  623 

Es modifica la disposició addicional vuitena, que passa a tenir la redacció següent: 

“Vuitena.- Municipis sense pla d’ordenació urbanística municipal 

Els municipis que es regeixen per unes normes de planejament urbanístic 
dictades pel departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme 
per a suplir transitòriament l’absència de planejament urbanístic general 
municipal, disposen d’un termini de 3 anys des de l’entrada en vigor 
d’aquestes normes per a l’elaboració i tramitació d’un pla d’ordenació 
urbanística municipal. En el cas que dintre d’aquest termini algun municipi no 
hagi aprovat provisionalment el pla d’ordenació urbanística municipal, el 
Departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme completarà 
la tramitació per a atorgar vigència indefinida a les esmentades normes.” 

 

Article  624 

Es deroguen les disposicions addicionals 5ª i  6ª. 
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Article 625 

Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de la disposició transitòria tercera, que passa a tenir la 

redacció següent: 

 

“a) En els municipis de més de deu mil habitants i les capitals de comarca, als 
sectors subjectes a un pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat que 
prevegin usos residencials de nova implantació i als sectors de sòl 
urbanitzable amb ús residencial, llevat que tinguin un planejament derivat 
aprovat inicialment abans de l'entrada en vigor de la Llei 10/2004. L'òrgan 
autonòmic competent pot autoritzar excepcionalment la disminució de les 
esmentades reserves en els sectors per als quals s'estableix una densitat 
inferior a vint-i-cinc habitatges per hectàrea i una tipologia edificatòria 
incompatible amb la construcció d'habitatges protegits.” 

 

Article 626 

 Es deixa sense contingut l’apartat 5 de la Disposició transitòria 3ª. 

 

Article 627 

Es modifica la disposició transitòria catorzena, que passa a tenir la redacció següent: 

“Catorzena 

Sol·licituds d’autorització d’usos i d’obres en sòl no urbanitzable i en sòl 
urbanitzable no delimitat i d’usos i obres provisionals 

Els expedients de sol·licitud d’autorització d’usos i d’obres en sòl no 
urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i d’usos i d’obres provisionals es 
tramiten i s’aproven d’acord amb la normativa urbanística aplicable en el 
moment en què van tenir entrada en l’ajuntament, però, no es podrà denegar 
llur aprovació d’acord amb aquesta normativa si els usos i les obres dels 
quals es tracta són conformes amb la normativa urbanística vigent en el 
moment de resoldre els procediments instats.” 

 

Article  628 

S’addiciona un nou apartat 3 a la disposició transitòria quinzena, amb la redacció següent: 
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“3. Les edificacions o instal•lacions industrials existents en sòl no 
urbanitzable, degudament autoritzades d'acord amb la legislació urbanística 
anterior a la Llei 2/2002, mentre no cessin l’activitat per la qual van ser 
autoritzades, poden ser objecte d’aquelles obres de conservació, d’adequació 
i de millora que siguin necessàries per al correcte desenvolupament de 
l’activitat. També poden ser objecte d’obres d’ampliació quan siguin 
necessàries per a la continuïtat de l’activitat o per a la seva adequació a la 
normativa aplicable en matèria de prevenció i control ambiental de les 
activitats, sempre que es justifiqui suficientment l’interès social de l’activitat en 
termes econòmics i en llocs de treball. Les obres d’ampliació s’autoritzen 
prèvia tramitació d’un pla especial urbanístic. L’autorització requereix 
l’acceptació de les persones propietàries de procedir, quan es cessi l’ús, a 
desmuntar o enderrocar, sense dret a percebre cap indemnització, totes les 
instal•lacions o edificacions existents, excepte que, prèvia tramitació d’un pla 
especial urbanístic, es destinin a usos conformes amb el règim jurídic del sòl 
no urbanitzable. L’eficàcia de l’autorització resta subjecta a les mateixes 
condicions que per als usos i obres provisionals preveuen els apartats 2 i 3 de 
l’article 54.” 

 

Article  629 

Es modifica la disposició transitòria divuitena, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Divuitena 

Disposicions aplicables mentre no s’adapti el Reglament de la Llei 
d’urbanisme  

Mentre no s’adapti el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, a aquesta Llei: 

1. S’apliquen les disposicions reglamentàries vigents en tot allò que no s’hi 
oposi, no la contradigui ni hi resultin incompatibles. 

2. La integració del procés d’avaluació ambiental en els procediments 
d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics, es continua regint per l’article 
115 de l’esmentat Reglament, tenint en compte, amb efectes exclusivament 
supletoris, el compliment dels aspectes següents: 

a) L’avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació ambiental s’ha de 
trametre al departament o departaments de la Generalitat competents en 
matèria d’urbanisme i de medi ambient. 

b) L’òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes sobre l’abast de l’informe 
de sostenibilitat ambiental i la notificació al promotor o promotora del 
document de referència, en el termini de dos mesos.  
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c) La direcció general competent en matèria d’urbanisme, en el cas de plans 
municipals, ha de lliurar a l’òrgan ambiental, en el termini d’un mes des de la 
recepció de l’avanç de pla, un informe urbanístic i territorial que inclogui la 
valoració de l’adequació de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a 
les directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament 
urbanístic sostenible. Aquest informe s’ha d’incorporar com a annex al 
document de referència. 

d) Abans de l’aprovació provisional o definitiva, segons correspongui, s’ha de 
lliurar al departament o departaments de la Generalitat competents en matèria 
d’urbanisme i de medi ambient la proposta de memòria ambiental 
conjuntament amb una còpia de la proposta de pla que es preveu sotmetre a 
aprovació provisional o definitiva. 

e) En el termini de tres mesos des de la recepció de la proposta de memòria 
ambiental, el departament o departaments de la Generalitat competents en 
matèria d’urbanisme i de medi ambient han de trametre la resolució de l’òrgan 
ambiental sobre la Memòria ambiental i, en el cas de plans municipals, un 
informe urbanístic i territorial sobre els aspectes del pla relatius a qüestions de 
legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès supramunicipal per tal que puguin 
ser considerats en el subsegüent acord d’aprovació. En el cas de plans 
especials urbanístics, de plans de millora urbana i de plans parcials 
urbanístics a què es refereix l’article 81.1, aquest informe compleix les 
funcions que preveu l’article 87.1 i té els seus mateixos efectes.” 

 

Article   630 

Es deroga la Disposició final 2ª del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

 

Article  631 

Es modifica la disposició final cinquena, que passa a tenir la redacció següent: 

 

“Cinquena 

Autorització per regular la incorporació de les noves tecnologies i per a dictar 
altres disposicions reglamentàries per a facilitar l’aprovació i divulgació dels 
instruments urbanístics 

1. S’autoritza el Govern per regular per decret les matèries següents: 

a) La incorporació de les noves tecnologies electròniques, telemàtiques, 
informàtiques i altres en la tramitació dels instruments urbanístics.  
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b) La incorporació obligatòria de les noves tecnologies de la comunicació i del 
transport, i de totes les altres tecnologies vinculades a la qualitat de vida i a la 
sostenibilitat ambiental urbanes, al conjunt de les obres d’urbanització que 
s’estableixin i s’executin al servei dels assentaments humans. 

2. Per ordre del conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme es 
poden dictar disposicions reglamentàries en relació amb: 

a) L’homologació de la documentació integrant dels instruments de 
planejament i d’execució urbanístics.  

b) Els requeriments tècnics a què s’ha de subjectar la presentació al 
departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme de la 
documentació dels instruments urbanístics per a mantenir el sistema 
d’informació urbanística integrada de Catalunya i per a facilitar la seva 
divulgació telemàtica. 

c) Els criteris a seguir pels instruments urbanístics per a concretar les seves 
determinacions i per a precisar i unificar l’aplicació de conceptes normatius. 

d) Els criteris a adoptar per a la tramitació i l’aprovació d’instruments 
urbanístics i per a l’autorització d’usos i d’obres en sòl no urbanitzable i d’usos 
i obres provisionals. 

e) Els criteris interpretatius per a l’aplicació de la legislació urbanística.” 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera 

Règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades 

infraccions administratives en l’àmbit de l’esport. 

 

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i fins a l’1 de gener de 2013, queda en 

suspens la vigència de l’article 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici 

de les professions de l’esport. No obstant, es manté la vigència de la infracció prevista en 

l’epígraf d) de l’apartat 1 d’aquesta article, referent a la no contractació de l’assegurança 

preceptiva. 

 

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i fins a l’1 de gener de 2013, queda en 

suspens la vigència  de l’epígraf p) de l’article 74 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol. 

 

3. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i fins a l’1 de gener de 2013, queda en 

suspens la vigència de la infracció tipificada en l’epígraf d) de l’article 74 del Text únic de la 

Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, únicament pel que fa al 

incompliment d’alguna de les obligacions  o condicions establertes per la mateixa Llei en 

matèria de titulació de tècnics. 

 

4. L’òrgan competent resoldrà la finalització d’ofici, per sobreseïment, dels expedients 

sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de la entrada en vigor d’aquesta Llei 

per fets que no serien constitutius d’infracció administrativa, d’acord amb el règim temporal 

de suspensió de vigència previst en els apartats 1,2 i 3 d’aquesta Disposició addicional. 

 

Segona  

Vigència dels Estatuts de l’ICIC 

Manté la vigència, en tot allò que no s’oposi a la Llei de l’Institut, el Decret 100/2001, de 3 

d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals. 
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Tercera  

Assumpció de les funcions dels governs territorials de salut pels òrgans corresponents del 

Servei Català de la Salut i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

1. Les funcions atribuïdes pel Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació 

de governs territorials de salut, als òrgans de govern, de participació, d’assessorament i 

executius dels governs territorials de salut, són assumides pels òrgans de direcció, 

participació i executius del Servei Català de la Salut i de l’Agència de Salut Púbica de 

Catalunya, en l’àmbit de les seves competències respectives. 

2. Totes les referències als consells de salut dels governs territorials de salut en la normativa 

de desplegament de l’organització i funcionament de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya s'han d'entendre fetes als consells de participació dels sectors sanitaris del Servei 

Català de la Salut. 

 

Quarta 

Adscripció de mitjans a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries 

Per Decret del Govern s'han d'adscriure a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i 

Sanitàries els mitjans personals i materials adscrits al departament competent en matèria de 

salut vinculats a les funcions que s’atribueixen a l'Institut. 

 

Cinquena 

Subrogació en els drets i obligacions del LGAI i l’IDIADA 

1. L’Administració de la Generalitat, es subroga des de l’entrada en vigor d’aquest Llei, en 

els drets i obligacions que corresponen al Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI), 

al Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA), i els exercirà mitjançant el 

departament competent en matèria d’Indústria. 

2.Les referències contingudes en la normativa al Laboratori General d’Assaigs i Investigació, 

s’han d’entendre referides al Departament de la Generalitat competent en matèria 

d’indústria. 
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Sisena 

Capital de la societat Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA 

L’Administració de la Generalitat de Catalunya és titular de totes les accions representatives 

del capital de la societat Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA.” 

 

Setena 

Denominació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana 

1. El Govern difon el coneixement i la imatge de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana 

amb la marca ACC1Ó. 

2. S'autoritza el Govern perquè modifiqui, si escau, la marca establerta per l'apartat 1. 

 

Vuitena 

Funcions en matèria d’arbitratge, conciliació i mediació 

Les competències del Consell Superior de la Cooperació en matèria de conciliació, mediació 

i arbitratge, previstes al Decret 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la 

Cooperació, seran assumides per la Direcció General competent en matèria de 

cooperatives. 

 

Novena 

Subrogació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural se subroga en la titularitat dels drets i 

obligacions del Departament de Cultura o de les entitats que gestionen els equipaments 

culturals que s’integren a l’Agència en l’àmbit de competències que l’Agència assumeix. 

2. El personal laboral que, en la data de constitució de l’Agència Catalana del Patrimoni 

Cultural, presti serveis al Departament de Cultura o a les entitats que gestionen els 

equipaments culturals que s’integren a l’Agència exercint funcions que, d’acord amb aquesta 



259 
 

Llei, siguin assumides per l’Agència, s’integren a l’Agència per aplicació del mecanisme de 

successió d’empresa. 

3. El personal funcionari de carrera que, en la data de constitució de l’Agència Catalana del 

Patrimoni Cultural, presti serveis al Departament de Cultura o a les entitats que gestionen 

els equipaments culturals que s’integren a l’Agència exercint funcions que, d’acord amb 

aquesta Llei, siguin assumides per l’Agència, passa a integrar-se a l’Agència segons les 

necessitats del servei o funcionals d’aquesta, d’acord amb la relació de llocs de treball que 

s’aprovi, i en atenció a les prerrogatives, drets i obligacions continguts en les normes 

administratives que siguin d’aplicació a cada situació. 

 

Desena  

Continuïtat i cessament dels membres dels òrgans del Consell Nacional de la Cultura i de 

les Arts. 

1. Les persones que a l’entrada en vigor de la present Llei formin part del Plenari del Consell 

Nacional de la Cultura i de les Arts, d’acord amb l’article 6 de la Llei 6/2008, de 13 de maig, 

del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, passen a formar part de l’òrgan col•legiat 

regulat al Capítol XXXX de la present Llei, fins a l’expiració del seu nomenament. 

2. La resta de membres que a la l’entrada en vigor de la present Llei formin part dels òrgans 

del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts cessen en el seu càrrec. 

 

Onzena 

Subrogació en els béns, drets i obligacions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la 

Institució de les Lletres Catalanes i l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural 

1. Els béns que en data d’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin adscrits al Consell 

Nacional de la Cultura i de les Arts, a la Institució de les Lletres Catalanes i a l’Entitat 

Autònoma de Difusió Cultural, passen a ésser adscrits al Departament de Cultura o a 

l’Institut Català de la Creació i de les Empreses Culturals, d’acord amb les competències que 

assumeixen, sense cap variació en la condició jurídica originària. 

2. Sens perjudici del que s’estableix per al seu personal, el Departament de Cultura i l’Institut 

Català de la Creació i de les Empreses Culturals se subroguen, d’acord amb les 

competències quer assumeixen, en les posicions jurídiques del Consell Nacional de la 
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Cultura i de les Arts, de la Institució de les Lletres Catalanes i de l’Entitat Autònoma de 

Difusió Cultural pel que fa als béns, els drets i les obligacions de tot tipus de què siguin 

titulars, així com en la defensa jurídica dels seus interessos legítims.  

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Primera 

Règim  jurídic aplicable als expedients iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta llei 

1. Els procediments relatius a activitats incloses a l’annex I.2 de la llei 20/2009, de 4 de 

desembre, iniciats abans de l’entrada en vigor de la present i amb la nova regulació resten 

subjectes al règim de llicència se sotmeten al règim legal vigent en el moment d’inici del 

procediment 

2. Els procediments relatius a activitats incloses a l’annex II de la llei 20/2009, de 4 de 

desembre, iniciats abans de l’entrada en vigor de la present i amb la nova regulació resten 

subjectes al règim de comunicació es resolen mitjançant la notificació a la persona 

interessada que l’activitat queda sotmesa al règim de comunicació segons determina 

aquesta Llei.  

3. Els procediments administratius que s’estiguin tramitant en el moment de l’entrada en 

vigor de la present Llei, la resolució dels quals correspongui als òrgans del Consell Nacional 

de la Cultura i de les Arts, de la Institució de les Lletres Catalanes i de l’Entitat Autònoma de 

Difusió Cultural, passen a ser tramitats pels òrgans del Departament de Cultura o de l’Institut 

Català de la Creació i de les Empreses Culturals, d’acord amb les competències que 

assumeixen. Correspon a la persona titular del Departament de Cultura la competència per a 

resoldre els procediments de revisió d’actes nuls i de declaració de lesivitat d’actes 

anul•lables, que hagin estat dictats pels organismes esmentats. 

4. Als procediments d’autorització d’oficines de farmàcia que a l’entrada en vigor d’aquesta 

Llei estiguin pendents de resolució administrativa ferma els és d’aplicació el punt 3 de 

l’apartat primer de la lletra g) de l’article 6 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, addicionat 

per l’article * de la present Llei.  
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5. Als procediments d’autorització d’oficines de farmàcia que a l’entrada en vigor d’aquesta 

Llei estiguin pendents de resolució administrativa ferma els és d’aplicació l’apartat 6 de 

l’article 8 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, addicionat per l’article * de la present Llei, 

llevat d’aquells procediments corresponents a sol•licituds de noves oficines de farmàcia en 

què juntament amb la sol•licitud el farmacèutic o farmacèutica hagués designat local. 

 

Segona 

Actuacions de control periòdiques  

1. Les activitats  ramaderes que disposen d’autorització ambiental en la data d’entrada en 

vigor d’aquesta llei, que modifica la llei 20/2009, de 4 de desembre, i que a partir d’aquesta 

queden incloses a l’annex II  mantenen el règim de control establert a l’autorització atorgada. 

2. Les activitats ramaderes que disposen de llicència ambiental en la data d’entrada en vigor 

d’aquesta llei que modifica la llei 20/2009, de 4 de desembre, i que a partir d’aquesta queden  

incloses a l’annex III queden subjectes al règim de control de les activitats sotmeses a 

comunicació previst a l’article 73 si acrediten disposar d’acta favorable obtinguda en el 

control inicial i en el darrer control periòdic realitzat segons l’establert a la llicència atorgada. 

En altre cas, mantenen el règim de control establert en aquesta. 

 

Tercera 

Constitució de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

Els òrgans i entitats afectats per la creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

mantenen la seva adscripció orgànica o la seva naturalesa jurídica i continuen 

desenvolupant les seves funcions fins a l’entrada en vigor dels reglaments que regulin la 

seva estructura dins l’Agència i el règim de gestió desconcentrada. 

 

Quarta 

Continuïtat i cessament dels membres dels òrgans de la Institució de les Lletres Catalanes. 

1. Mentre no es desplegui per reglament la composició de la Institució de les Lletres 

Catalanes, tal com queda regulada en aquesta llei, es manté el Consell Assessor de la 

Institució de les Lletres Catalanes regulat a l’article 9 de la Llei 20/1987, de 12 de novembre, 
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de creació de l’Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes, el qual s’adscriu al 

Departament de Cultura i desenvolupa les funcions que la Llei present atribueix a la 

Institució de les Lletres Catalanes. 

2. La resta de membres que a  l’entrada en vigor de la present Llei formin part dels òrgans 

de la Institució de les Lletres Catalanes cessen en el seu càrrec. 

 

Cinquena 

Personal funcionari i laboral del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la Institució de 

les Lletres Catalanes i l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural 

El personal funcionari i laboral que estigui ocupant llocs de treball al Consell Nacional de la 

Cultura i de les Arts, a la Institució de les Lletres Catalanes i a l’Entitat Autònoma de Difusió 

Cultural, o tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes per alguna de les 

causes previstes a la normativa d’aplicació, s’integrarà al Departament de Cultura o a 

l’Institut Català de la Creació i de les Empreses Culturals segons les necessitats del servei o 

funcionals d’aquests, d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi, i en atenció a les 

prerrogatives, drets i obligacions continguts en les normes administratives o laborals que 

siguin d’aplicació a cada situació. 

 

Sisena 

Manteniment temporal del Consell de la Cultura Popular i Tradicional i del seu Reglament 

Mentre no s’aprovi el rang orgànic i l’estructura de l’òrgan d’impuls de la dinamització 

sociocultural i les associacions culturals, es manté el Consell de la Cultura Popular i 

Tradicional, amb les funcions que té assignades, i que es regeix pel Decret 147/2010, de 26 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Consell de la Cultura Popular i Tradicional. 

 

Setena 

Exclusions del règim general dels horaris comercials dels establiments comercials situats en 

municipis turístics 

1. Totes les excepcions en matèria d’horaris comercials derivades de la qualificació de 

municipi turístic a efectes d’horaris comercials i que es troben vigents en el moment de 
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l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’extingeixen en el termini establert en la pròpia resolució 

d’atorgament de l’excepció, i en defecte d’aquest, en el termini de dos anys a comptar des 

de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

2. Aquestes excepcions es poden prorrogar successivament, mitjançant una declaració 

responsable sempre que continuïn vigents els requisits que van determinar la qualificació del 

municipi com a turístic a efectes d’horaris comercials i així es declari. La durada de 

cadascuna de les pròrrogues no pot ser superior a la del període de vigència inicial.” 

Vuitena 

Manteniment temporal de la composició de determinats òrgans 

Fins que el Govern no determini el nombre i la distribució de les vocalies dels organismes 

que s’indiquen a continuació, aquests mantenen la seva composició actual: 

- Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i 

Aran 

- Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. 

- Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Consell Rector de l’Institut Geològic de Catalunya. 

- Consell d’Administració  del Servei Meteorològic de Catalunya. 

- Consell d’Administració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

- Consell Social i Consell d’Administració d’Aeroports de Catalunya 

- Consell de direcció de l’Agència de Residus de Catalunya 

 

Novena  

Pròrroga de les llicències atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria 

d’edificació i d’habitatge anterior 

1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la 

normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei, poden sol•licitar la pròrroga de la seva vigència en les 

circumstàncies següents: 
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a) Que, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no puguin acabar-les en 

els terminis fixats per causa de l’actual conjuntura de crisi econòmica en el sector de la 

construcció. 

b) Que s’hagi iniciat l’estructura de l’edifici i que l’adaptació de les obres executades a les 

exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei, sigui inviable econòmicament.  

c) Que les obres autoritzades siguin conformes amb la legislació i el planejament urbanístics 

vigents en el moment de sol•licitar la pròrroga en tots aquells aspectes no relacionats amb 

les exigències esmentades a la lletra b). 

2. Les persones titulars de llicències d’obres caducades a partir de l’1 de gener de 2008, 

incurses també en les circumstàncies indicades a l’apartat 1, poden sol•licitar la seva 

rehabilitació i pròrroga. 

3. El termini màxim fins al qual es poden prorrogar les llicències d’obres a les quals es 

refereixen els apartats anteriors és el 31 de desembre de 2014. 

 

Desena 

Règim transitori en matèria de reserves de sòl per a habitatges de protecció pública 

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal vigents que, d’acord amb l’article 57.3 del Text 

refós de la Llei d’urbanisme en la redacció donada per aquesta llei, estarien exempts de 

l’obligació de fer reserves mínimes per a habitatges amb protecció oficial, poden, mitjançant 

la corresponent modificació de planejament, acollir-se a l’esmentada exempció i replantejar, 

si ho consideren necessari, la definició dels objectius del pla en aquesta matèria per a 

aquells àmbits d’actuació que no tinguin aprovat definitivament el corresponent projecte de 

reparcel•lació. 

2. Les exempcions que en matèria de reserves mínimes per a habitatge amb protecció oficial 

preveu l’article 57.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme en la redacció donada per aquesta 

llei, s’aplica també als plans d’ordenació urbanística municipal en tràmit, si s’escau. 

3. Els sòls qualificats d’habitatge amb protecció oficial que els plans directors de delimitació i 

ordenació de les àrees residencials estratègiques vigents, preveuen destinar a la nova 

tipologia a què fa referència la disposició addicional cinquena del Text refós de la Llei 
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d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, derogada per aquesta llei, es 

poden destinar a qualsevol de les tipologies d’habitatge amb protecció pública.” 

 

Onzena 

Altres règims transitoris aplicables en matèria urbanística 

1. Les modificacions dels instruments de planejament urbanístic general aprovades 

inicialment abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, que comportin un increment del sostre 

edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la 

transformació dels usos anteriorment establerts, es continuen regint per la normativa anterior 

pel que fa a l‘establiment del percentatge de cessió de sòl amb aprofitament que preveu 

l’article 99 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost. 

2. Les determinacions sobre expedients expropiatoris que estableix l’article 114 del Text 

refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per aquesta Llei, s’apliquen als 

expedients que a la seva entrada en vigor encara no s’hagin iniciat per ministeri de la llei. 

 

Dotzena 

En tant que no s’efectuï l’adaptació del desplegament reglamentari, previst en la disposició 

final, resten vigents totes aquelles disposicions reglamentàries dictades en desplegament de 

la Llei 12/2008, de 31 de juliol, en tot allò que no s’oposin a la present Llei.  

 

Tretzena   

1- Els organismes de control autoritzats d’acord amb el Decret 30/2010, de 2 de març, pel 

qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat 

industrial, continuen estan autoritzats com a organismes de control, i han de continuar 

realitzant les funcions que l’esmentat Decret els atorga, sens perjudici de fer les adaptacions 

necessàries en el règim de requisits i obligacions, d’acord amb les modificacions 

incorporades en aquesta Llei, i en especial, aquelles necessàries per a la no exigibilitat de 

les seves obligacions específiques derivades de la seva participació en els concursos, que 

ara es suprimeixen. 
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2- En el cas que el Govern atribueixi reglamentàriament als organismes de control la tasca 

de recepció i control de la documentació i la inscripció obligatòria en els registres que 

estableix la normativa aplicable per a posar en funcionament les instal•lacions noves o per 

modificar les ja existents, els organismes de control autoritzats d’acord amb el Decret 

30/2010, de 2 de març, que compleixin els requisits que s’hi reguli, podran optar per 

continuar realitzant aquesta tasca o bé per deixar de realitzar-la en el termini i condicions 

que s’hi estableixi. 

 

Catorzena 

1 Mentre no entri en vigor la modificació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua per 

tal d’adequar-los a les modificacions de l’article 11 del Text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya, previstes en l’article ... d’aquesta Llei, la composició, funcions i 

funcionament dels òrgans de l’Agència Catalana de l’Aigua a què fan referència aquestes 

modificacions, es regeixen transitòriament pel previst en la normativa reglamentària vigent 

abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

2 Igualment, mentre no entri en vigor la modificació dels Estatuts de l’Agència Catalana de 

l’Aigua per tal d’adequar-los a les modificacions de l’article 8.2.d, prevista en l’article ... 

d’aquesta Llei,  i  a les modificacions de diferents preceptes del Títol III del Text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, previstes en els articles ... d’aquesta Llei, l’Ens 

d’Abastament d’Aigua continuarà transitòriament en l’exercici de les seves funcions. 

 

Quinzena 

El personal funcionari i laboral que estigui ocupant llocs de treball en l’Ens d’Abastament 

d’Aigua s’integrarà en l’Agència Catalana de l'Aigua i hi restarà vinculat per una relació 

subjecta a les normes de dret administratiu o laboral que siguin aplicables, quan entri en 

vigor la modificació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua per tal d’adequar-los a les 

modificacions de l’article 8.2.d i les modificacions de diferents preceptes del Títol III del Text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

 

Setzena 
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Les persones i empreses titulars d’explotacions mineres amb autorització vigent en la data 

d’entrada en vigor d’aquesta Llei poden sol•licitar que es calculi l’import de la fiança anual 

que els correspon tenir constituïda i, si s’escau, el retorn de la quantia que excedeixi aquest 

import, d’acord amb el previst a l’article 8 Llei 12/1981, de 24 de desembre, pel qual 

s’estableix normes addicionals de protecció dels espais d’interès natural afectats per 

activitats extractives, modificat per aquesta Llei. 

 

 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

Primera 

Derogació de normes amb rang legal 

Es deroguen totes les normes amb rang legal que s’oposin al que estableix aquesta llei, i 

específicament les següents: 

1.  Llei 8/1981, de 2 de novembre, que crea l’Entitat Autònoma d’Organització 

d’Espectacles i Festes 

 

2. Llei 10/1981, de 2 de desembre, de creació de l’Institut Català de Serveis a la 

Joventut. 

 

3. Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableix normes addicionals de 

protecció dels espais d’interès natural afectats per activitats extractives. Es deroguen 

l’apartat 3 de l’article 8, i els apartats 1 i 2 de l’article 10.  

 

4. Llei 23/1984, de 28 de desembre del Laboratori General d’Assaigs i Investigació 

(LGAI )  

 

5. Llei 20/1987, de 12 de novembre, de creació de l’Entitat Autònoma Institució de les 

Lletres Catalanes. 

 

6. Llei 2/1990, de 8 de gener, de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil 

(IDIADA)  
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7. Els articles 20.2 i 21, els apartats 3 i 5 de la disposició addicional 2, i els apartats 3 i 

4 de la disposició addicional 4, de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus 

 

8. El capítol II del Títol segon de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari 

de Catalunya. 

 

9. Els articles 30 a 32 i 36 a 38 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions 

 

10. La disposició addicional 9a de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures 

administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro. 

  

11. Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell nacional de la Cultura i les Arts.  

 

12. Llei 17/2008, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, 

del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.  

 

13. Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, 

l’article 9.3.b) i el segon paràgraf del punt 4 de l’article 9 

 

14. Llei 9/2009, de 30 de juny de Política Industrial 

 

Segona 

Derogació de normes de rang reglamentari 

Es deroguen totes les normes amb rang reglamentari que s’oposin al que estableix aquesta 

llei, i específicament les següents: 

1. Decret 59/1990, de 20 de febrer, pel qual es determinen els representants de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d’Administració de 

l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil. 

 

2. Decret 150/1991, d’1 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 
 

3. Decret 34/1993, de 9 de febrer, sobre la composició i el funcionament del Consell 

Superior de la Cooperació ”. 
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4. Decret 304/1994, de 13 de setembre, de modificació del Decret 59/1990, de 20 

de febrer, pel qual es determinen els representants de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut d’Investigació 

Aplicada de l’Automòbil. 

 

5. Decret 2/1995, de 10 de gener, de reestructuració de l’Arxiu Nacional de 

Catalunya  

 

6. Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, els articles 90 i 91 

 

7. Decret 300/1995, de 25 d’octubre, pel qual s’estableix l’estructura de l’entitat 

autònoma Biblioteca de Catalunya. 

 

8. Decret 47/1996, de 6 de febrer, de creació i d’estructuració del Museu d’Història 

de Catalunya. 

 

9. Decret 324/1996, d’1 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del Registre 

d’Establiments Industrials de Catalunya. 

 

10. Decret 207/1999, de 27 de juliol, sobre l’estructura i el funcionament del Consell 

Català d’Associacions. 

 

11. Decret 50/2001, de 6 de febrer, de modificació de la composició dels òrgans 

rectors i del règim de reunions del Centre d’Innovació i Desenvolupament 

professional i del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions; els articles 3 a 5. 

 

12. Decret 187/2002, de 25 de juny, sobre els òrgans de direcció de l’Entitat 

Autònoma de Difusió Cultural. 

 

13.  Decret 294/2003, de 2 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Entitat 

Autònoma Museus d’Arqueologia. 

 

14. Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs 

territorials de salut, i es deixen sense efecte els Acords del Govern adoptats en la 

seva execució. 
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15. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova  el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme,  els articles 58.a, 151, 225.2, 236.2 i 276.4 i la disposició addicional 

sisena. 

 

16. Decret 40/2009, de 10 de març, dels Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i 

de les Arts. 

 

17. Decret 7/2010, del 26 de gener, del registre administratiu de contractes de 

conreu. 

 

18. Decret 8/2010, de 26 de gener, del Consell de Política Industrial de Catalunya. 

 

19. Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012. 

L’article 7.6 i la disposició final 1.2 

 

20. Decret 52/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Empresa i 

Ocupació: els apartats  c) , d) i f) de l’article 1.2 

 

21. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura: 

les lletres e), f) i g) de l’apartat 2 de l’article 27; la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 

35, i els articles 41, 45, 46, 47, 48 i 49. 

 

 

 

 DISPOSICIONS FINALS 

 

Primera 

Rang normatiu de la regulació de determinats òrgans administratius 

Mantenen la seva vigència amb rang reglamentari les disposicions següents, relatives a 

òrgans administratius: 
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 Els articles 4.e), 6.2 i 9 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual 

s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 

a Catalunya en matèria de funció pública.  

 

 La Disposició addicional quarta de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de 

Catalunya. 

 

 L’article 175 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.  

 

 L’article 14 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.  

 

 L’article 15 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 

les activitats.  

 

 Les referències del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme, a la Direcció General d’Urbanisme. 

 

 Els articles 1.d) i 13 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la 

cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural. 

 

 La referència de l’article 15 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures 

administratives i d’organització, al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 

 La disposició transitòria segona.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials 

 

 

Segona 

Adaptació dels Estatuts de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries 
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El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de nou mesos, un text íntegre dels Estatuts de 

l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries per tal d’adequar-los al que disposa 

aquesta Llei. 

 

Tercera  

Adaptació dels Estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 

El Govern, en el termini de 9 mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei i  a 

proposta del conseller o consellera del departament a qual és adscrita l’Agència, ha de 

modificar el Decret 51/2010, de 6 d’abril, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència de Suport a 

l’Empresa Catalana, per tal d’adequar-lo a les disposicions de la present llei. 

 

Quarta 

Adaptació del Reglament d’urbanisme 

El Govern, en el termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha 

d’adaptar el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

al Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

Cinquena  

Adaptació del desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat 

industrial 

El Govern de la Generalitat ha de dictar, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei, les disposicions reglamentàries necessàries per adaptar el desplegament 

reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, a les modificacions que s’hi incorporen 

mitjançant aquesta Llei.  

 

Sisena 

Entrada en vigor 

1.Aquesta llei entrarà en vigor .................. de la seva publicació al DOGC. 
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2.No obstant el que estableix l’apartat  anterior, l’obligació de proporcionar l’enllaç al 

Registre de planejament urbanístic de Catalunya en la publicació dels acords d’aprovació 

definitiva dels instruments de planejament urbanístic, a què fa referència l’article 103.3 del 

Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per aquesta llei, entra en vigor al 

cap de tres mesos de la publicació d’aquesta Llei en el Diari oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 
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