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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de simplificació i millorament de la regu-
lació normativa
Tram. 200-00008/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 21.12.2011, DSPC-P 37

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de de-
sembre de 2011, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei de sim-
plificació i millorament de la regulació normativa (tram. 
200-00008/09) i les esmenes i vots particulars reservats 
pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de simplificació i millorament de la 
regulació normativa

Sumari

Preàmbul

Títol preliminar

Títol I. Àmbit agroambiental

Capítol I. Modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regu-
lació de l’accés motoritzat al medi natural

Capítol II. Modificació de la Llei 14/2003, del 13 de juny, de 
qualitat agroalimentària

Capítol III. Modificació del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 
4 de novembre

Capítol IV. Modificació de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’Ins-
titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Capítol V. Modificació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avalua-
ció ambiental de plans i programes

Capítol VI. Modificació de la Llei 12/1981, del 24 de desembre, 
per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels 
espais d’especial interès natural afectats per activitats extrac-
tives

Títol II. Àmbit de la cultura i de l’esport

Capítol I. Modificació de la Llei 2/1993, del 5 de març, de fo-
ment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associ-
acionisme cultural

Capítol II. Modificació del text únic de la Llei de l’esport, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol

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

Capítol IV. Modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del 
cinema

Títol III. Àmbit del dret privat

Capítol I. 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

Títol IV. Àmbit econòmic

Capítol I. Modificació de la Llei 8/1994, del 25 de maig, d’acti-
vitats firals

Capítol II. Modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de co-
operatives

Capítol III. Modificació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de 
seguretat industrial

Títol V. Àmbit de la seguretat

Capítol I. Modificació de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de pro-
tecció civil de Catalunya

Capítol II. Modificació de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordena-
ció del sistema de seguretat pública de Catalunya

Capítol III. Modificació de la Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya

Capítol IV. Modificació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de re-
gulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives

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

Títol VI. Àmbit social i sanitari

Capítol I. Modificació de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, 
d’ordenació farmacèutica de Catalunya

Capítol II. Modificació de la Llei 25/2002, del 25 de novembre, 
de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs 
descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996

Capítol III. Modificació de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de 
serveis socials

Capítol IV. Modificació de la Llei 19/2009, del 26 de novembre, 
de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos 
d’assistència

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

Capítol VI. Modificació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Títol VII. Àmbit del territori

Capítol I. Modificació de la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports 
de Catalunya

Capítol II. Modificació de la Llei 10/2000, del 7 de juliol, d’orde-
nació del transport en aigües marítimes i continentals

Capítol III. Modificació de la Llei 12/2002, del 14 de juny, del 
transport per cable

Capítol IV. Modificació de la Llei 4/2006, del 31 de març, fer-
roviària

Capítol V. Modificació del text refós de la Llei de carreteres 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, del 25 d’agost

Capítol VI. Modificació de la Llei 4/1998, del 12 de març, de 
protecció de Cap de Creus

Títol VIII. Àmbit del procediment administratiu

Capítol I. Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya

Disposicions addicionals

Primera. Prestació indirecta del servei d’abastament mitjan-
çant la xarxa d’abastament Ter-Llobregat

Segona. Dissolució de l’Ens d’Abastament d’Aigua
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Tercera. Règim temporal de suspensió de la vigència del règim 
sancionador aplicable a determinades infraccions administrati-
ves en l’àmbit de l’esport

Quarta. Foment de la facturació electrònica

Disposicions transitòries

Primera. Règim jurídic aplicable als expedients iniciats a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei

Segona. Règim transitori del desplegament reglamentari de la 
Llei 12/2008

Tercera. Règim transitori dels òrgans de l’Agència Catalana de 
l’Aigua i de l’Ens d’Abastament d’Aigua

Quarta. Contractació de l’Agència Catalana de l’Aigua

Cinquena. Adaptació de les fiances constituïdes pels titulars 
d’explotacions mineres

Sisena. Termini per a la transformació de la Federació Catalana 
d’Esports per a Tothom en la Unió d’Agrupacions Esportives 
de Catalunya

Setena. Condicions d’acreditació

Vuitena. Sistema de contribució econòmica del cost de les 
obres de regadiu

Disposicions derogatòries

Primera. Derogació de normes amb rang de llei

Segona. Derogació de normes de rang reglamentari

Tercera. Derogació dels annexos de la Llei 23/2002

Disposicions finals

Primera. Adaptació del desplegament reglamentari de la Llei 
12/2008

Segona. Modificació dels Estatuts de l’Agència Catalana de 
l’Aigua

Tercera. Especificacions tècniques per a la revisió anual de les 
fiances de restauració de les activitats extractives

Quarta. Habilitació per a l’aprovació de textos refosos

Cinquena. Sentit del silenci en determinats procediments ad-
ministratius

Sisena. Habilitació al Govern

Setena. Entrada en vigor

Annex: Delimitació cartogràfica de l’àmbit de la Vall de Santa 
Creu exclòs del Parc Natural de Cap de Creus i del Pla d’espais 
d’interès natural

Preàmbul

I

La normativa catalana ha experimentat un increment 
molt notable, en bona part com a conseqüència del 
desplegament de prescripcions comunitàries i estatals. 
Aquesta proliferació normativa, que ha generat en al-
guns casos una certa confusió, ha comportat també mol-
tes vegades la superposició d’òrgans i funcions en les 
diverses branques de l’activitat administrativa.

Per tal de reduir i clarificar la legislació amb l’objectiu que 
sigui més accessible i entenedora per als ciutadans, que 
són els destinataris últims de la norma, aquesta llei pretén 
avançar en el procés de simplificació administrativa. Amb 
aquesta finalitat introdueix en l’ordenament jurídic una 
sèrie de mesures que comporten l’agilitació de tràmits i 
processos, per tal d’aconseguir una administració pública 
que sigui un instrument eficaç al servei de la ciutadania.

La consecució d’aquesta finalitat i el rang legal de moltes 
de les normes que s’ha constatat que han d’ésser modifi-

cades, sia per a simplificar els tràmits dels procediments 
que contenen, sia perquè el transcurs del temps ha posat 
de manifest la necessitat de modificar-ne l’articulat, exi-
geix l’aprovació d’una norma amb rang de llei que reu-
neixi en un sol text les mesures necessàries per a assolir 
aquests objectius.

En aquest sentit, cal recordar que l’article 30.2 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, integrat en el títol I  
–dels drets i deures i principis rectors– i, més concre-
tament, en el capítol relatiu als drets en l’àmbit polític i 
de l’Administració, reconeix el dret de les persones que 
els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers 
que les afecten, d’una manera imparcial i objectiva, i que 
l’actuació dels poders públics sigui proporcionada a les 
finalitats que la justifiquen.

D’acord amb el que s’acaba d’exposar, la Generalitat té el 
deure i l’obligació de desenvolupar una activitat normati-
va coherent amb els principis de transparència, simplifi-
cació, efectivitat, objectivitat i agilitat.

També l’article 45.5 de l’Estatut, dins els principis rectors 
que han d’orientar les polítiques públiques, estableix que 
la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activi-
tat empresarial i l’esperit emprenedor tenint en compte la 
responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les 
condicions de competència, i que ha de protegir especial-
ment l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors 
autònoms i la de les petites i mitjanes empreses.

Amb el contingut d’aquesta llei es dóna compliment a 
les prescripcions de l’Estatut i s’introdueixen en l’orde-
nament jurídic català les mesures que fan possible l’asso-
liment dels objectius d’agilitació, simplificació adminis-
trativa i reordenació normativa.

La Llei aborda el fenomen de la simplificació des d’una 
doble perspectiva: administrativa i normativa. La prime-
ra comprèn totes les modificacions legals la finalitat úl-
tima de les quals és la reducció efectiva de tràmits inne-
cessaris i la simplificació dels procediments considerats 
en conjunt. Aquesta mesura comporta un avenç real per 
a la reactivació d’alguns sectors i facilita l’activitat dels 
empresaris, ja que elimina règims autoritzadors, supri-
meix registres no imprescindibles, i també altres càrre-
gues, i elimina determinats aspectes reguladors que, a 
més de no ésser conseqüents amb el model de simplifi-
cació que s’adopta, afegeixen complexitat o confusió per 
als destinataris últims de les normes.

La simplificació de caràcter normatiu conté, d’una ban-
da, les reformes legislatives que responen a la necessitat 
d’adaptar l’ordenament jurídic a les finalitats persegui-
des, i la integració de les iniciatives legislatives que con-
sisteixen en modificacions puntuals de l’articulat de di-
verses lleis, la modificació individualitzada de les quals 
implicaria un important volum de tramitació parlamen-
tària, atesa la diversitat de llur contingut; d’altra banda, 
també conté les precisions que s’ha demostrat que cal 
introduir en l’articulat; i, finalment, inclou la correcció 
d’alguns errors que s’han detectat.

II

La Llei s’estructura en un títol preliminar i vuit títols que 
agrupen les diverses mesures segons els àmbits d’activi-
tat amb què estan interrelacionades.
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El títol preliminar es dedica a la delimitació de l’objecte 
i les finalitats de la Llei.

El títol I es refereix a l’àmbit agroambiental i conté me-
sures que afecten el medi ambient, l’aigua, la qualitat 
agroalimentària, el medi natural i l’avaluació dels plans 
i programes. En aquest títol es modifiquen aspectes re-
latius a l’accés motoritzat al medi natural amb relació a 
la delimitació dels vials de circulació de vehicles o dels 
espais i recorreguts en la celebració de competicions es-
portives; es determina que l’organització i el funciona-
ment del registre d’envasadors i embotelladors de vins 
i begudes alcohòliques s’ha d’establir per reglament; se 
suprimeix per mitjà d’una disposició addicional l’Ens 
d’Abastament d’Aigua, les funcions del qual passen a és-
ser exercides per l’Agència Catalana de l’Aigua; se sim-
plifica el procés d’execució d’obres de regadiu per part 
dels beneficiaris; se simplifica el sistema de nomenament 
de membres de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries; s’elimina l’obligació de presentar diversos 
documents ambientals, i es reordena la fiança i el règim 
sancionador en matèria de protecció dels espais d’espe-
cial protecció per activitats extractives.

El títol II agrupa mesures relatives a l’àmbit de la cul-
tura i de l’esport. Se simplifica el procediment per a la 
declaració de festes d’interès nacional; se simplifica el 
procediment per al reconeixement de federacions espor-
tives i es precisen els supòsits en què cal assegurança per 
a la pràctica de l’esport; finalment, es reordena el règim 
sancionador de la Llei del cinema.

El títol III, que es relaciona amb l’àmbit privat de les per-
sones, introdueix una modificació en el règim transitori 
pel que fa als poders en previsió de situació d’incapacitat 
atorgats abans de l’entrada en vigor del Llibre segon del 
Codi civil de Catalunya.

El títol IV inclou mesures relacionades amb l’àmbit eco-
nòmic. Aquest títol modifica aspectes de les lleis d’ac-
tivitats firals, de cooperatives i de seguretat industrial. 
Així, fa precisions sobre la presentació de la comunica-
ció prèvia en matèria d’activitats firals; redueix càrre-
gues administratives i documentals de les cooperatives; 
impulsa la tecnologia electrònica en el funcionament del 
Registre de Cooperatives; suprimeix l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial, i modifica el règim jurídic dels 
organismes de control en matèria de seguretat industrial.

El títol V es refereix a l’àmbit de la seguretat. Inclou 
mesures que afecten el sistema de seguretat pública 
de Catalunya, la protecció civil, el centre d’urgències 
112, els espectacles públics i les activitats recreatives 
i els espectacles tradicionals amb bous. Es reconeix la 
condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels 
cossos policials de Catalunya al personal de seguretat 
privada, quan presti serveis de seguretat en les infraes-
tructures de transport públic de Catalunya per compte 
de l’Administració o entitats del sector públic; simplifi-
ca l’acreditació dels requisits exigits per a l’autorització 
d’empreses de seguretat privada; simplifica els procedi-
ments de comunicació en matèria de protecció civil mit-
jançant la introducció de mitjans electrònics; reorganitza 
el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya; suprimeix la necessitat del visat del col·legi 
professional per a determinats certificats tècnics; adequa 

el règim sancionador, i regula la formació del personal 
responsable del control d’accés a establiments.

El títol VI agrupa mesures de l’àmbit sociosanitari. In-
clou previsions i mesures que afecten l’àmbit de la joven-
tut, els serveis socials, el suport al retorn dels catalans 
emigrats i el sector farmacèutic. En aquest sentit, s’hi 
inclouen determinacions sobre la instal·lació i el trasllat 
de determinades oficines de farmàcia; la configuració de 
les diferents prestacions com a una única prestació de 
pagament únic pel que fa a les persones retornades amb 
especificació del col·lectiu beneficiari de la prestació, i 
també la substitució del sistema de registre d’equipa-
ments i serveis juvenils per un sistema de cens, canvi que 
té com a resultat una eina més flexible. D’altra banda, se 
suprimeix el Consell de Coordinació de Benestar Social, 
les funcions del qual són assumides pel Consell General 
de Serveis Socials, i es reordena el règim sancionador en 
matèria de serveis socials i en matèria de drets i oportu-
nitats en la infància i l’adolescència, amb l’objectiu d’in-
cloure, en aquest darrer cas, la tipificació de les conduc-
tes relatives a l’incompliment del deure de comunicació 
quan es té coneixement de la situació de desemparament 
en què es troba un infant o adolescent, o les relatives a 
l’obstaculització de mesures de protecció.

El títol VII engloba l’àmbit del territori. Inclou previsi-
ons relatives a ports, al transport en aigües marítimes i 
continentals, al transport per cable, i al ferrocarril i les 
carreteres. En concret, s’estableix el règim de comuni-
cacions prèvies per a poder dur a terme activitats pun-
tuals dins el domini públic portuari que no impliquin 
ocupació privativa de domini públic i no excedeixin 
d’una determinada durada; s’exclou de l’aplicació de la 
llei el transport de mercaderies en aigües marítimes i 
continentals; s’inclou com infracció l’incompliment per 
part de les empreses ferroviàries dels acords signats amb 
l’Administració, i es prohibeix l’ocupació temporal de les 
zones de domini públic, de servitud i d’afectació per a 
portar-hi a terme activitats relacionades amb la prestació 
de serveis de naturalesa sexual. El capítol sisè d’aquest 
títol modifica la Llei 4/1998, del 12 de març, de protec-
ció de Cap de Creus, per tal de resoldre una contradicció 
entre el text de la llei i la cartografia que en deriva, amb 
l’exclusió del nucli urbà de la Vall de Santa Creu.

Finalment, el títol VIII inclou modificacions de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. El capí-
tol únic d’aquest títol introdueix modificacions relatives 
al procediment d’elaboració de disposicions de caràcter 
general, al contingut dels convenis, als encàrrecs de ges-
tió i a la regulació de la declaració responsable i la co-
municació prèvia.

La part final de la Llei consta de quatre disposicions ad-
dicionals, vuit de transitòries, que estableixen el règim 
d’adequació, tres de derogatòries i set de finals. Es deter-
mina com a data d’entrada en vigor de la Llei l’endemà 
de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, atesa la necessitat que les prescripcions de la 
norma siguin plenament efectives al més aviat possible.

En conjunt, la Llei recull totes les mesures que s’ha es-
timat que eren necessàries per a facilitar l’accés i el des-
envolupament de l’activitat empresarial dels ciutadans, 
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per mitjà de la simplificació de tràmits i la reducció de 
càrregues administratives, a més de recollir també les 
modificacions legals que calien per a assolir un conjunt 
harmonitzat de l’ordenament jurídic, i en definitiva, per a 
millorar la regulació normativa en general.

Títol preliminar

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és introduir en l’ordenament ju-
rídic les reformes administratives i normatives neces-
sàries amb la finalitat de simplificar els procediments i 
millorar la regulació normativa.

Article 2. Principis de l’actuació pública

L’actuació pública s’ha d’inspirar en els principis de sim-
plificació administrativa i normativa, de racionalització 
de les administracions públiques i de no-imposició de 
càrregues que comportin un cost innecessari per als ciu-
tadans i per a l’activitat econòmica.

Títol I. Àmbit agroambiental

Capítol I. Modificació de la Llei 9/1995, del 27 
de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 
al medi natural

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 
9/1995

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 6 de la Llei 9/1995, 
amb el text següent:

«6.3. De manera degudament motivada i amb l’autorit-
zació expressa dels titulars dels vials, es poden establir 
acords amb aquests titulars que permetin la circulació 
motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xar-
xes o itineraris, que poden tenir una amplada inferior a 
quatre metres i diversos tipus de ferms. En els acords 
es poden establir condicions específiques de circulació 
i característiques dels vials, i han d’ésser incorporats a 
l’inventari comarcal corresponent.»

Article 4. Modificació de l’article 20 de la 
Llei 9/1995
Es modifica l’article 20 de la Llei 9/1995, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 20. Delimitació d’espais i recorreguts

»1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l’in-
terior dels espais naturals de protecció especial, a les 
reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de 
fauna salvatge, llevat del cas de trams d’enllaç no cro-
nometrats, que poden passar per vials aptes per a la cir-
culació motoritzada, amb l’informe previ favorable de 
l’òrgan gestor de l’espai i d’acord amb les autoritzacions 
corresponents.

»2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, els es-
pais i recorreguts autoritzats per a les competicions 
esportives són delimitats per les autoritzacions precep-
tives del departament competent en matèria de medi 

natural, d’acord amb el que estableix l’article 24. Ex-
cepcionalment, les limitacions i prohibicions establer-
tes pels articles 6 i 7 poden no ésser aplicables a les 
competicions esportives a què fa referència l’article 23 
si ho estableixen d’aquesta manera les autoritzacions 
corresponents.»

Capítol II. Modificació de la Llei 14/2003, del 
13 de juny, de qualitat agroalimentària

Article 5. Modificació de la disposició 
addicional setena de la Llei 14/2003

Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 
14/2003, que resta redactada de la manera següent:

«Setena

»S’han d’establir per reglament l’organització i el fun-
cionament del Registre d’envasadors i embotelladors de 
vins i begudes alcohòliques.»

Capítol III. Modificació del text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de 
novembre

Article 6. Modificació de l’article 8 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya
1. Es modifica la lletra d de l’article 8.2 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 
redactada de la manera següent:

«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 relaci-
ons 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 coordina-
da 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.»

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 8 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:

«8.5. En la tramitació dels plans d’ordenació urbanís-
tica municipal, les normes de planejament urbanístic, 
els programes d’actuació urbanística municipals o co-
marcals que hagin estat tramitats independentment i 
que continguin determinacions pròpies dels plans d’or-
denació urbanística municipal, els plans de millora ur-
bana, els plans parcials urbanístics i els plans especials 
urbanístics, s’ha de demanar un informe a l’Agència, un 
cop aprovats inicialment. En aquest informe l’Agència 
ha de fer constar, entre altres qüestions, que en els dits 
instruments de planejament urbanístic resta assegurada 
l’assumpció, pels promotors o pels propietaris, de les 
despeses derivades de l’execució d’obres o actuacions 
vinculades a la prestació dels serveis de subministra-
ment d’aigua i de sanejament de les aigües residuals cor-
responents a nous desenvolupaments urbanístics.»
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Article 7. Modificació de l’article 9 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

Es modifica l’apartat 3 de l’article 9 del text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta re-
dactat de la manera següent:

«9.3. El règim de comptabilitat de l’Agència és el corres-
ponent al sector públic. La contractació de l’Agència es 
regeix per la normativa de contractes del sector públic. 
Als efectes de l’aplicació d’aquesta normativa, l’Agència 
Catalana de l’Aigua té la consideració d’Administració 
pública i els contractes que formalitzi tenen la naturalesa 
de contractes administratius.»

Article 8. Modificació de l’article 11 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 11 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
que resten redactats de la manera següent:

«11.1. Els òrgans de govern, gestió i assessorament de 
l’Agència Catalana de l’Aigua són el Consell d’Adminis-
tració, el Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobre-
gat, el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, el direc-
tor o la directora i el gerent o la gerent.

»11.2. Els òrgans de gestió en règim de participació de 
l’Agència Catalana de l’Aigua són les comissions de de-
sembassament, l’àmbit, la composició, les funcions i el 
funcionament de les quals s’estableixen per reglament.»

2. Es modifiquen els apartats 8 i 9 de l’article 11 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
que resten redactats de la manera següent:

«11.8. El Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua és l’òr-
gan deliberant, d’assessorament de l’Agència i de par-
ticipació pública en l’elaboració dels instruments de la 
planificació hidrològica, i és integrat per la representació 
dels diferents interessos vinculats a l’aigua. En les con-
ques no regulades assumeix també funcions anàlogues 
a les de les comissions de desembassament, en allò que 
sigui aplicable.

»11.9. Integren el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua 
un nombre de vocals, no superior a vint-i-cinc, repre-
sentants de les entitats locals, dels col·legis professionals 
competents en la matèria, de les entitats ecologistes, de 
les associacions de veïns, de les organitzacions de con-
sumidors i usuaris, de les organitzacions sindicals, de 
les universitats, de les entitats d’abastament i proveïment 
d’aigües, dels usos recreatius, dels usos industrials, dels 
usos agropecuaris de l’aigua, escollits d’entre les orga-
nitzacions i associacions més representatives de llurs in-
teressos, i experts en la matèria.»

3. S’afegeixen tres apartats, el 17, el 18 i el 19, a l’article 
11 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, amb el text següent:

«11.17. El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llo-
bregat és l’òrgan col·legiat d’adopció de decisions pel 
que fa a la gestió de les instal·lacions que integren la 
xarxa d’abastament Ter-Llobregat de conformitat amb 
l’annex 1.

»11.18. El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobre-
gat és integrat per onze representants dels ens locals en 
el Consell d’Administració de l’Agència i per altres re-
presentants dels ens locals de l’àmbit d’abast de la xar-
xa Ter-Llobregat, i per representants de la Generalitat 
d’acord amb el que estableixin els estatuts de l’Agència. 
El nombre de representants dels ens locals no pot ésser 
inferior al 45% del total de membres del Consell.

»11.19. Les funcions del Consell de la Xarxa d’Abasta-
ment Ter-Llobregat són les que estableix aquesta llei i 
les que estableixin, amb relació a les instal·lacions de la 
xarxa d’abastament Ter-Llobregat, els estatuts de l’Agèn-
cia.»

Article 9. Modificació de l’article 18 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

Es modifica l’article 18 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent:

«Article 18. Elaboració de la planificació

»El Govern, per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
elabora la planificació de les conques internes, que cor-
respon aprovar al Govern, i participa, en la manera que 
determina la legislació vigent, en la planificació hidrolò-
gica que correspon a l’Administració de l’Estat, particu-
larment en la que afecta la part catalana de les conques 
dels rius Ebre, Garona i Xúquer.»

Article 10. Modificació de l’article 25 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 25 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:

«25.1. Correspon al Govern, en l’àmbit de les seves com-
petències, l’aprovació del Pla de gestió del districte de 
conca fluvial de Catalunya, dels programes 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.»

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 25 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:

«25.5. El procediment d’aprovació, la revisió i la vigèn-
cia del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Ca-
talunya, del programa de mesures, dels programes de 
control i dels plans i programes de gestió específics es 
determinen per reglament.»

Article 11. Modificació de l’article 26 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

Es modifica l’apartat 4 de l’article 26 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:

«26.4. Correspon al Govern declarar d’interès prioritari 
de la Generalitat, d’acord amb els criteris fixats pels ins-
truments de planificació hidrològica, determinats pro-
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jectes hidràulics i obres de construcció i explotació d’in-
fraestructura hidràulica. L’execució d’aquestes obres, 
sempre que es faci d’acord amb els projectes aprovats, 
només pot ésser suspesa per l’autoritat judicial, sens per-
judici del que estableixen els articles 23 i 77 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
A més dels efectes a què fa referència l’apartat 3, l’apro-
vació dels projectes corresponents a les obres hidràuli-
ques d’interès prioritari de la Generalitat comporta la 
declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats.»

Article 12. Modificació de l’article 35 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

Es modifica l’apartat 1 de l’article 35 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 
redactat de la manera 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 s’han de destinar a l’exercici de 
les competències de la Generalitat en matèria d’aigües, 
d’acord amb la legislació vigent.»

Article 13. Modificació de l’article 37 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

Es modifica l’article 37 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent:

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

»37.1. L’Agència Catalana de l’Aigua exerceix les fun-
cions següents amb relació als 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 ma-
tèria:

»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’emmagat-
zematge i el transport de l’aigua. L’explotació i la gestió 
es poden fer de manera directa o indirecta, per mitjà dels 
corresponents contractes administratius de gestió i pres-
tació de serveis públics.

»b) La coordinació de l’explotació de les instal·lacions 
que formen les diverses xarxes del sistema Ter-Llobre-
gat, 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.

»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 es pot encarregar, 
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 percep-
ció de les tarifes corresponents.»

Article 14. Modificació de l’article 38 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya
Es modifica l’article 38 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent:

«Article 38. Instal·lacions de la Generalitat per raó de la 
prestació del servei d’abastament per mitjà de la xarxa 
Ter-Llobregat.

»38.1 La Generalitat 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’ads-
cripció d’altres recursos per raó dels serveis que li cor-
respon prestar.

»38.2 La incorporació de noves poblacions a l’abasta-
ment 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 la Generalitat, en concepte de 
quota de connexió, una quantitat que ha d’ésser fixada 
pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i aplicada proporcional-
ment als nous cabals derivats sobre el total servit des 
de la xarxa bàsica. Aquesta quantitat s’ha de destinar a 
l’exercici de les competències de la Generalitat en matè-
ria d’aigües, d’acord amb la legislació vigent.»

Article 15. Modificació de l’article 39 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya
Es modifica l’article 39 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent:

«Article 39. Recursos econòmics de la Generalitat per 
raó de la prestació del servei d’abastament per mitjà de la 
xarxa Ter-Llobregat

»1. És un ingrés propi de la Generalitat 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 obres de la xarxa 
d’abastament Ter-Llobregat en la part del cost que hagi 
de suportar la Generalitat d’acord amb la legislació apli-
cable al finançament d’aquestes infraestructures, i també 
l’explotació i la conservació de les instal·lacions que in-
tegren la dita xarxa, i han d’ésser satisfetes per tots els 
usuaris 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 la Generalitat la percepció de la tarifa de 
construcció o d’explotació de la xarxa o instal·lació local 
per raó dels serveis que presti subsidiàriament.

»2. Les entitats subministradores d’aigua han de perce-
bre de llurs abonats l’import de les tarifes de prestació 
del servei a què fa referència l’apartat 1 i n’han de fer 
l’ingrés a la Generalitat en la forma fixada a aquest efec-
te. Aquest import s’ha de destinar a l’exercici de les com-
petències de la Generalitat en matèria d’aigües, d’acord 
amb la legislació vigent.»
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Article 16. Modificació de l’article 44 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

Es modifica l’apartat 3 de l’article 44 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:

«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 
i han d’ésser inscrits en el Registre d’Aigües a nom de la 
Generalitat de Catalunya. L’atorgament d’altres conces-
sions de nous cabals regulats resta condicionada en tot 
cas a l’acompliment d’aquella afectació de destinació per 
abastament.»

Article 17. Modificació de l’article 47 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

Es modifica l’apartat 2 de l’article 47 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:

«2. La contribució econòmica dels beneficiaris en el cost 
de les obres que s’han d’executar pot consistir en:

»a) Una aportació percentual sobre el pressupost total 
d’execució, que ha de consistir, alternativament o com-
plementàriament, en alguna de les modalitats següents:

»Primer. Una aportació dinerària d’acord amb el pres-
supost de l’obra executable i segons els percentatges que 
estableix l’article 48.

»Segon. Una aportació consistent en l’execució de la part 
proporcional de l’obra, en els trams finals de la xarxa de 
distribució segons els percentatges que estableix l’article 
48, per part dels subjectes sol·licitants que hagin acreditat 
llur conformitat d’acord amb el que estableix l’article 46.

»El càlcul de la part que s’ha d’executar es fa d’acord 
amb el projecte d’actuació aprovat pel departament com-
petent en matèria de desenvolupament rural i consisteix 
a dividir el projecte en dues parts: la part del projecte 
que han d’executar els beneficiaris en un termini de dos 
anys a comptar del moment en què es disposa d’aigua, 
i la part del projecte que ha d’executar l’Administració.

»El departament competent en matèria de desenvolu-
pament rural ha de supervisar que la part del projecte 
executada pels beneficiaris es correspon amb el que esta-
bleix el projecte corresponent.

»Les persones jurídiques beneficiàries que optin per 
aquesta modalitat han d’aprovar, per acord de llurs òr-
gans de govern, el projecte d’obra corresponent, i també 
el compromís d’execució de la part que els correspon. 
Les persones físiques beneficiàries que optin per aquesta 
modalitat han de conformar el projecte d’obra esmentat 
i manifestar el compromís d’execució de la part que els 
correspon.

b) El pagament d’una tarifa d’utilització de l’aigua que 
s’ha de satisfer a partir del moment en què l’obra pugui 
entrar en servei.

Article 18. Modificació de l’article 49 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya

Es modifica l’article 49 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent:

«Article 49. Garanties en la modalitat d’aportació per-
centual

»49.1. En la modalitat d’aportació a què es refereix l’arti-
cle 47.2.a.primer, els beneficiaris resten obligats a apor-
tar, abans de la contractació de les obres, la garantia del 
compliment de llurs obligacions econòmiques a llur càr-
rec, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable 
als contractes de l’Administració de la Generalitat.

»49.2. Resten exempts d’aquesta obligació els benefici-
aris que hagin optat per l’aportació a què fa referència 
l’article 47.2.a.segon.

»49.3. El Govern, sens perjudici del que estableix aques-
ta article, en circumstàncies excepcionals i degudament 
justificades, pot acordar altres sistemes per a garantir 
el compliment de les obligacions econòmiques a càrrec 
dels beneficiaris.»

Article 19. Addició d’una disposició addicional 
al text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya

S’afegeix una disposició addicional, la setzena, al text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
amb el text següent:

«Setzena

»1. La utilització com a fertilitzant agrícola dels efluents 
líquids resultants del processament del raïm per a l’ela-
boració del vi en els cellers i del processament de les 
olives per a l’elaboració d’oli a les almàsseres no tenen la 
consideració d’abocament, en els termes que estableixi el 
Govern per reglament.

»2. En el desplegament reglamentari s’ha de fixar el vo-
lum d’efluent que pot ésser utilitzat com a fertilitzant i 
les condicions d’ús. Aquesta activitat s’ha de dur a terme 
sense procediments o mètodes que puguin perjudicar el 
medi ambient i, en particular, sense crear riscos per a 
l’aigua o el sòl, o per a la fauna o la flora.»

Capítol IV. Modificació de la Llei 4/2009, del 15 
d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries

Article 20. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 4/2009

Es modifica l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 4/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. El Govern nomena tots els vocals del Consell d’Ad-
ministració a proposta del president o presidenta de 
l’Institut. La durada del mandat dels vocals del Consell 
d’Administració a què fa referència el punt cinquè de 
l’apartat 2.d és de cinc anys.»
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Capítol V. Modificació de la Llei 6/2009, del 
28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes

Article 21. Modificació de l’article 14 de la 
Llei 6/2009

Es modifica l’apartat 4 de l’article 14 de la Llei 6/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«4. L’avaluació ambiental del planejament urbanístic es 
regula per mitjà de la legislació urbanística en els aspec-
tes relatius al procediment i al contingut de l’informe de 
sostenibilitat ambiental.»

Article 22. Modificació de l’article 15 de la 
Llei 6/2009

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 6/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. El promotor pot substituir la documentació a què fa 
referència l’apartat 2 per l’informe de sostenibilitat am-
biental preliminar, especificat per l’article 17.1, per tal 
que, si escau, l’òrgan ambiental procedeixi directament a 
emetre el document de referència.»

2. Es modifica l’apartat 8 de l’article 15 de la Llei 6/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«8. L’òrgan ambiental, un cop rebuda la documentació a 
què fan referència els apartats 2, 3 i 4, consulta les ad-
ministracions públiques afectades sobre els eventuals 
efectes sobre el medi ambient que pot comportar el pla o 
programa en qüestió amb relació a les seves competèn-
cies. 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 am-
biental sobre aquell pla o programa. Les administracions 
consultades han de fer arribar llur parer a l’òrgan ambi-
ental en el termini d’un mes.

»En el cas que el promotor hagi aportat l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar especificat a l’article 
17.1, l’òrgan ambiental consulta també el públic interes-
sat en els termes que estableix l’article 16.4.b. El parer de 
les administracions públiques afectades i del públic inte-
ressat sobre l’abast i el grau d’especificació de l’informe 
de sostenibilitat ambiental es fa cautelarment, donat el 
cas que en la decisió prèvia l’òrgan ambiental resolgui 
que el pla s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació 
ambiental.»

Article 23. Modificació de l’article 16 de la 
Llei 6/2009

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 6/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. L’òrgan ambiental, un cop transcorregut el termini 
de les consultes a les administracions afectades, i al pú-
blic interessat, si escau, en el termini d’un mes, decideix 
sobre la necessitat de sotmetre el pla o programa al pro-
cediment d’avaluació ambiental i emet la decisió prèvia 
d’avaluació ambiental.»

2. Es modifica la lletra a de l’apartat 4 de l’article 16 de 
la Llei 6/2009, que resta redactada de la manera següent:

«a) Requerir el promotor perquè aporti l’informe de sos-
tenibilitat ambiental preliminar que estableix l’article 
17.1, si no l’ha presentat inicialment. Aquest requeriment 
s’inclou en la notificació de la decisió prèvia d’avaluació 
ambiental.»

Article 24. Modificació de l’annex 1 de la Llei 
6/2009

Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’annex 1 de la 
Llei 6/2009, que resta redactada de la manera següent:

«c) El planejament urbanístic derivat per a la implanta-
ció en sòl no urbanitzable de construccions destinades 
a les activitats de càmping i també el planejament urba-
nístic 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 tèc-
nics, d’estacions de subministrament de carburants i de 
prestació d’altres serveis de la xarxa viària. Tanmateix, 
no estan subjectes a avaluació ambiental els plans que 
no qualifiquen sòl, el contingut dels quals es restrin-
geix a l’establiment d’actuacions executables directa-
ment sense requerir el desenvolupament de projectes 
d’obres posteriors, ni 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 ambi-
ent. 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 dispo-
sició addicional tercera.»

Capítol VI. Modificació de la Llei 12/1981, 
del 24 de desembre, per la qual s’estableixen 
normes addicionals de protecció dels espais 
d’especial interès natural afectats per 
activitats extractives

Article 25. Modificació de l’article 8 de la Llei 
12/1981

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 12/1981, 
i s’hi afegeixen tres apartats, el 3 bis, el 3 ter i el 3 qua-
ter. Els dits apartats resten redactats de la manera se-
güent:

«3. L’import total de la fiança és la suma dels imports 
parcials corresponents a les diferents fases de la restau-
ració. 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.
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»3 bis. L’import de la fiança inicial és el següent:

»a) Per a les activitats extractives o les fases d’aquestes 
activitats amb una durada prevista de cinc anys o més: el 
33% de l’import total de la fiança establerta.

»b) Per a les activitats extractives o les fases d’aques-
tes activitats amb una durada prevista d’entre dos i cinc 
anys: el 60% de l’import total de la fiança establerta.

»c) Per a les activitats extractives o les fases d’aquestes 
activitats amb una durada igual o inferior a dos 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’índex de preus de con-
sum i en funció de les superfícies afectades o que es pre-
veu d’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 ésser inferior a l’im-
port de la fiança inicial actualitzada amb l’índex de preus 
de consum. La revisió de l’import de la fiança s’efectua 
anualment a partir de les dades que les empreses titulars 
inclouen en el pla de labors.

»3 quater. En el cas que s’aprovi de modificar el progra-
ma de restauració per a la construcció d’un dipòsit con-
trolat de terres i runes, qui hagi constituït la fiança pot 
optar per mantenir-la adaptant-la a la nova finalitat, o per 
la devolució de la primera fiança i la presentació d’una 
de nova amb un canvi de finalitat.»

Article 26. Modificació de l’article 10 de la 
Llei 12/1981

Es modifiquen els apartats 1 i 2 i s’afegeix un apartat, el 
2 bis, a l’article 10 de la Llei 12/1981, que resten redac-
tats de la manera següent:

«1. Es tipifiquen les infraccions de la manera següent:

»1.1. Constitueixen infraccions molt greus:

»a) La comissió de tres infraccions tipificades com a 
greus en un període de tres anys, sancionades amb re-
solució ferma.

»b) La comissió d’una infracció tipificada com a greu si 
afecta un espai protegit.

»1.2. Constitueixen infraccions greus:

»a) La realització d’activitats extractives sense tenir 
aprovat el programa de restauració o incomplint-ne el 
contingut.

»b) La realització d’activitats extractives sense haver di-
positat la fiança inicial de restauració o qualsevol de les 
seves revisions anuals.

»c) L’execució de treballs fora de l’àrea autoritzada amb 
modificació del relleu original.

»d) Els incompliments de les condicions i mesures pre-
vistes 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 tres anys, sancionades amb reso-
lució ferma.

»f) La comissió d’una infracció tipificada com a lleu 
quan afecti un espai protegit.

»1.3. Constitueix infracció lleu l’execució de treballs 
o d’actuacions fora de l’àrea autoritzada sense modifi-
cació del relleu original. S’hi inclouen, entre 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 se 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.

»2 bis. Els òrgans competents per a imposar les sancions 
són:

»a) El director o la directora general competent en matèria 
de protecció dels espais afectats per activitats extractives, 
per a les sancions corresponents a infraccions lleus.

»b) El secretari o la secretària competent en matèria de 
protecció dels espais afectats per activitats extractives, 
per a les sancions corresponents a infraccions greus.

»c) El conseller o la consellera del departament com-
petent en matèria de protecció dels espais afectats per 
activitats extractives, per a les sancions corresponents a 
infraccions molt greus.»

Títol II. Àmbit de la cultura i de l’esport

Capítol I. 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 27. Modificació del preàmbul de la 
Llei 2/1993

S’afegeix un paràgraf entre els paràgrafs 10 i 11 del pre-
àmbul de la Llei 2/1993, amb el text següent:

«La societat catalana ha estat protagonista d’una evo-
lució cultural en el camp de la cuina i la gastronomia 
que l’ha dut a concebre-les com a part del seu patrimoni 
immaterial. És per això que s’introdueix la cuina com 
un dels elements del conjunt de manifestacions culturals 
que formen part de la cultura popular i tradicional.»

Article 28. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 2/1993

Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 2/1993, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. La cultura popular i tradicional inclou tot el que fa 
referència al conjunt de manifestacions culturals, tant 
materials com immaterials, com són les festes i els cos-
tums, la música i els instruments, els balls i les represen-
tacions, les tradicions festives, les creacions literàries, la 
cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres manifes-
tacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també 
les activitats tendents a difondre-les arreu del territori i a 
tots els ciutadans.»

Article 29. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 2/1993

Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 2/1993, 
que resta redactat de la manera següent:
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«1. Les celebracions de la cultura tradicional catalana 
d’especial arrelament i rellevància poden ésser decla-
rades festes d’interès nacional. La declaració es fa per 
acord del Govern, escoltats l’ajuntament i el consell co-
marcal corresponents.»

Article 30. Modificació de l’article 11 de la 
Llei 2/1993

Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 
11 de la Llei 2/1993, que resta redactat de la manera se-
güent:

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

Article 31. Modificació de l’article 13 de la 
Llei 2/1993

Es modifica l’article 13 de la Llei 2/1993, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 13. Òrgan d’impuls de la dinamització sociocul-
tural i de les associacions culturals

»El departament competent en matèria de cultura ha 
d’impulsar les polítiques necessàries per a contribuir a la 
consecució dels objectius establerts pels capítols II i III.»

Article 32. Derogació de l’article 14 de la Llei 
2/1993

Es deroga l’article 14 de la Llei 2/1993.

Article 33. Derogació de la disposició final 
primera de la Llei 2/1993

Es deroga la disposició final primera de la Llei 2/1993.

Capítol II. Modificació del text únic de la 
Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2000, del 31 de juliol

Article 34. Modificació de l’article 14 del text 
únic de la Llei de l’esport

S’afegeixen dos apartats, el 5 i el 6, a l’article 14 del text 
únic de la Llei de l’esport, amb el text següent:

«5. Les agrupacions esportives legalment constituïdes i 
inscrites a Catalunya que tenen com a objectiu desenvo-
lupar, fomentar i practicar l’activitat física o poliesporti-
va de manera no reglada i adaptada a les necessitats i les 
condicions de cada col·lectiu o persona i que no es tro-
ben afiliades a cap federació esportiva catalana o consell 
esportiu es poden integrar en un ens que les representi, 
com ara la Unió d’Agrupacions Esportives de Catalunya.

»6. En el cas que es constitueixi, la Unió d’Agrupacions 
Esportives de Catalunya ha d’ésser una entitat privada 
sense afany de lucre, la qual ha de tenir personalitat jurí-
dica per al desenvolupament dels seus objectius generals 
encaminats a la promoció i l’organització d’activitats fí-
siques i esportives de caràcter lúdic, formatiu i social, i 
no pot dur a terme les activitats competitives pròpies de 
les federacions esportives catalanes i dels consells espor-
tius, llevat que hi hagi un acord mutu.»

Article 35. Modificació de l’article 18 del text 
únic de la Llei de l’esport

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del text únic de la 
Llei de l’esport, que resta redactat de la manera 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 polies-
portives 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.»

2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 18 del text únic de la 
Llei de l’esport, que resta redactat de la manera següent:

«4. Per al reconeixement d’una nova federació esportiva 
catalana s’han de tenir en compte, entre altres, els crite-
ris següents:

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

»b) El reconeixement de la modalitat esportiva pel Co-
mitè Internacional Olímpic o per una federació esportiva 
de nivell estatal, continental o mundial.

»c) La constitució prèvia com a unió esportiva de clubs 
durant un període mínim de tres anys.»

Article 36. Modificació de l’article 26 del text 
únic de la Llei de l’esport

Es modifica la lletra b de l’apartat 4 de l’article 26 del 
text únic de la Llei de l’esport, que resta redactada de la 
manera següent:

«b) La col·laboració i la participació amb els organismes 
públics i entitats privades en el desenvolupament i mi-
llorament de l’esport en general i de l’esport de lleure, 
especialment del federat.»

Article 37. Addició de l’article 58 al text únic 
de la Llei de l’esport

S’afegeix un article, el 58, al text únic de la Llei de l’es-
port, amb el text següent:

«Article 58

»Les entitats de caràcter públic i les entitats esportives 
privades registrades al Registre d’entitats esportives de 
la Generalitat de Catalunya han de complir, en la cons-
trucció de llurs instal·lacions esportives, els requeriments 
tècnics que fixi la Generalitat en matèria de seguretat i 
accessibilitat.»

Article 38. Addició de l’article 61 al text únic 
de la llei de l’esport

S’afegeix un article, el 61, al text únic de la Llei de l’es-
port, amb el text següent:

«Article 61

»1. Pertoca a la Generalitat, per mitjà dels seus òrgans, de 
fer el seguiment i el control de l’execució dels projectes 
d’instal·lacions esportives subvencionats per la mateixa 
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Generalitat, d’iniciativa pública i d’iniciativa privada, a fi 
de garantir el compliment dels programes d’actuació apro-
vats i de les normes tècniques que hi siguin aplicables.

»2. Els òrgans de l’Administració esportiva de la Gene-
ralitat han de tenir coneixement de l’evolució de l’ús i 
la rendibilitat social de totes les instal·lacions esportives 
que hagin gaudit de llurs ajuts, a fi d’assegurar el compli-
ment dels programes d’utilització que han d’acompanyar 
necessàriament tot projecte d’obra.»

Article 39. Modificació de l’article 142 del 
text únic de la Llei de l’esport

Es modifica l’article 142 del text únic de la Llei de l’es-
port, que resta redactat de la manera següent:

«Article 142

»Els membres del Tribunal Català de l’Esport són nome-
nats pel secretari o secretària general de l’Esport: tres 
membres a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya; dos membres a proposta de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i dos 
membres a proposta del Col·legi Oficial de Professors i 
Llicenciats d’Educació Física de Catalunya.»

Article 40. Addició de la disposició addicional 
desena al text únic de la Llei de l’esport

S’afegeix una disposició addicional, la desena, al text 
únic de la Llei de l’esport, amb el text següent:

«Desena

»La Federació Catalana d’Esports per a Tothom, inscrita 
al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Ca-
talunya, pot acordar de transformar-se en la Unió d’Agru-
pacions Esportives de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 14.6 de la Llei de l’esport. Altrament, es 
cancel·la d’ofici la seva inscripció al dit registre.»

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

Article 41. Modificació de l’article 11 de la 
Llei 3/2008

Es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 3/2008, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. L’exercici de les professions regulades per aquesta 
llei, quan no és exclusivament per compte d’altri, reque-
reix la contractació prèvia d’una assegurança de respon-
sabilitat 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, del 31 de maig, de l’exercici de professi-
ons titulades i dels col·legis professionals. S’han d’esta-
blir per reglament els continguts mínims de les pòlisses 
de responsabilitat civil.»

Article 42. Modificació de l’article 16 de la 
Llei 3/2008

Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 3/2008, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. 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 aques-
ta matèria sobre les necessitats formatives dels diversos 
sectors professionals de l’esport.

»c) Analitzar l’evolució del fenomen esportiu com a ge-
nerador de noves professions per a fer propostes sobre la 
necessària regulació d’aquestes.

»d) Fer propostes als organismes competents en aques-
ta 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, millorament, actualit-
zació o supressió, si escau, de les professions reconegu-
des en aquesta llei.

»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.»

Capítol IV. Modificació de la Llei 20/2010, del 7 
de juliol, del cinema

Article 43. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 20/2010

1. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 19, que 
resta redactada de la manera següent:

«a) Acreditar documentalment, amb relació a cada pro-
jecció, el nombre d’espectadors que hi ha assistit i els 
rendiments obtinguts, amb la indicació de la versió lin-
güística en què s’ha projectat l’obra. Si es dóna el cas que 
cap espectador no assisteix a l’exhibició cinematogràfica 
que s’ofereix, l’exhibidor no projectarà la pel·lícula amb 
la sala buida. Els titulars de les sales d’exhibició han de 
comunicar a l’Institut Català de les Indústries Culturals 
aquesta situació.»

2. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 19 de la Llei 
20/2010, amb el text següent:

«5. En el cas que cap espectador no assisteixi a l’exhi-
bició cinematogràfica que s’ofereix, l’exhibidor ha de 
computar en qualsevol cas aquesta oferta als efectes del 
càlcul de la quota de pantalla, sense necessitat de projec-
tar amb la sala buida la pel·lícula que ha estat ofertada i 
que no ha estat vista per cap espectador. Els titulars de 
les sales d’exhibició han de comunicar a l’Institut Català 
de les Indústries Culturals aquesta situació.»

Article 44. Modificació de l’article 50 de la 
Llei 20/2010

1. Es modifica la lletra g de l’article 50.2 de la Llei 
20/2010, que resta redactada de la manera següent:
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«g) La falsedat o manipulació de les dades del nombre 
d’espectadors o de rendiment de les obres cinematogrà-
fiques reflectides a les declaracions a què es refereix l’ar-
ticle 21.»

2. Es modifica la lletra f de l’article 50.3 de la Llei 
20/2010, que resta redactada de la manera següent:

«f) L’incompliment, per acció o omissió, de les obliga-
cions d’utilització de bitllets reglamentaris i emissió de 
declaracions a què es refereix l’article 21 quan impedei-
xin el control del nombre d’espectadors o del rendiment 
de les obres cinematogràfiques exhibides i els endarre-
riments injustificats en la remissió de les declaracions 
esmentades superiors a un mes sobre els terminis que 
s’estableixin reglamentàriament.»

3. Es modifica la lletra g de l’article 50.4 de la Llei 
20/2010, que resta redactada de la manera següent:

«g) Els incompliments, per acció o omissió, de les obli-
gacions relatives al control del nombre d’espectadors o 
del rendiment de les obres cinematogràfiques exhibides 
quan no siguin infracció molt greu o greu.»

Títol III. Àmbit del dret privat

Capítol I. 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 45. Modificació de la disposició 
transitòria primera de la Llei 25/2010

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria pri-
mera de la Llei 25/2010, que resta redactat de la manera 
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 del que exigeix l’article 
222-44.3.»

Títol IV. Àmbit econòmic

Capítol I. Modificació de la Llei 8/1994, del 25 
de maig, d’activitats firals

Article 46. Modificació de l’article 9 de la 
Llei 8/1994

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 9 de la Llei 
8/1994, que resten redactats de la manera següent:

«1. L’organització de fires i exposicions resta subjecta 
a comunicació prèvia a l’inici de qualsevol dels tràmits 
necessaris per a la celebració de la fira o l’exposició al 
departament competent en matèria de fires.

»2. L’organització de fires mercat en espais que no for-
men part del domini públic està subjecta a comunicació 
prèvia a l’ajuntament del municipi on han de tenir lloc 
abans de l’inici de qualsevol dels tràmits necessaris per 
a la celebració de la fira mercat. Si l’activitat firal es vol 
fer en espais que formen part del domini públic, cal l’au-
torització de l’ajuntament.»

Capítol II. Modificació de la Llei 18/2002, del 5 
de juliol, de cooperatives

Article 47. Modificació de l’article 12 de la 
Llei 18/2002

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 12 de la Llei 
18/2002, que resten redactats de la manera següent:

«3. 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 Coopera-
tives 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.

»4. El Registre General de Cooperatives ha de notificar 
al departament de la Generalitat competent en matèria 
d’entitats financeres i de crèdit les inscripcions de soci-
etats cooperatives amb secció de crèdit, per a exercir-hi 
conjuntament les funcions de tutela.»

Article 48. Modificació de l’article 15 de la 
Llei 18/2002

Es modifica l’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 18/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Per a inscriure una cooperativa cal presentar al Re-
gistre de Cooperatives una còpia autèntica de l’escriptura 
de constitució.»

Article 49. Modificació de l’article 70 de la 
Llei 18/2002

Es modifica l’apartat 2 de l’article 70 de la Llei 18/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«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.

»En el cas que es portin en suport informàtic, els llibres 
de les cooperatives s’han de fer legalitzar després d’ha-
ver estat utilitzats.

»Les cooperatives han de presentar els llibres al Registre 
de Cooperatives per mitjans electrònics, en els termes 
que s’estableixin per reglament.»

Article 50. Modificació de l’article 78 de la 
Llei 18/2002

Es modifica l’apartat 5 de l’article 78 de la Llei 18/2002, 
que resta redactat de la manera 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 en el territori on tingui el domici-
li social cada una de les cooperatives participants en la 
fusió.»

Article 51. Modificació de l’article 84 de la 
Llei 18/2002

Es modifica l’apartat 3 de l’article 84 de la Llei 18/2002, 
que resta redactat de la manera següent:
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«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 cre-
ditora, 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 52. Modificació de l’article 86 de la 
Llei 18/2002

Es modifica l’apartat 3 de l’article 86 de la Llei 18/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«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 nomena-
ment del liquidador o liquidadora o dels liquidadors de 
la societat.»

Article 53. Modificació de l’article 90 de la 
Llei 18/2002

Es modifica l’apartat 4 de l’article 90 de la Llei 18/2002, 
que resta redactat de la manera 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 han de sol-
licitar en l’escriptura pública de liquidació o, si s’escau, 
en l’escriptura de dissolució i liquidació de la cooperati-
va 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 coope-
rativa.»

Article 54. Modificació de l’article 93 de la 
Llei 18/2002

Es modifica l’apartat 2 de l’article 93 de la Llei 18/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Les cooperatives agràries poden tenir per objecte 
qualsevol servei o activitat empresarial exercits en comú, 
d’interès dels socis i de la població agrària, molt especi-
alment les activitats de consum i els serveis per als socis 
i per als membres de llur entorn social i el foment de les 
activitats encaminades a la promoció i la millora de la 
població agrària i el medi rural. Per al compliment de 
llurs objectius, poden, entre altres activitats, prestar ser-
veis per a la mateixa cooperativa i amb el personal propi, 
que consisteixin en la realització de feines agràries o al-
tres d’anàlogues en les explotacions i a favor dels socis, 
d’acord amb la legislació estatal aplicable.»

Article 55. Addicció d’un article a la Llei 
18/2002

S’afegeix un nou article, el 118 bis, a la Llei 18/2002, 
amb el text següent:

«Article 118 bis. Continuïtat dels socis treballadors en el 
cas de cessament d’activitats

»Si una cooperativa de treball associat cessa, per causes 
que no li són imputables, en un contracte de serveis o con-
cessió administrativa i una nova empresa se’n fa càrrec, 
els socis treballadors afectats perquè hi estan desenvo-
lupant llur activitat tenen els mateixos drets i deures que 
els haurien correspost si haguessin estat treballadors per 
compte d’altri, d’acord amb la legislació estatal aplicable.»

Article 56. Modificació de l’article 138 de la 
Llei 18/2002

Es modifica l’apartat 7 de l’article 138 de la Llei 18/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«7. La liquidació de la cooperativa desqualificada s’ha 
de fer en el termini de tres anys a comptar des que la 
resolució de desqualificació sigui ferma, d’acord amb el 
que estableixen els articles 87, 88 i 89. Un cop transcor-
regut aquest termini, s’ha d’actuar d’acord amb el que 
estableix l’article 190.»

Article 57. Addició de les disposicions 
addicionals sisena i setena a la Llei 18/2002

S’afegeixen dues disposicions addicionals, la sisena i la 
setena, a la Llei 18/2002, amb el text següent:

«Sisena. Aranzels notarials

»Pel que fa als aranzels notarials en els casos en què 
l’escriptura pública o qualsevol altre instrument públic 
notarial és imposat per la legislació de cooperatives, s’ha 
de tenir en compte el que estableixi la legislació estatal 
en cada moment.

»Setena. Impuls, potenciació i consolidació de la utilit-
zació de les noves tecnologies de la informació i la co-
municació en el funcionament del Registre General de 
Cooperatives de Catalunya

»La Generalitat ha d’impulsar la implementació progres-
siva de sistemes electrònics en el Registre General de 
Cooperatives de Catalunya que facin possible la publici-
tat telemàtica del seu contingut, l’accés i la comunicació 
de les persones interessades en el Registre per qualsevol 
mitjà, sia físic o telemàtic, i la resposta a les demandes 
de certificació o comprovació de dades d’altres òrgans 
i organismes de la mateixa Generalitat i d’altres admi-
nistracions públiques o institucions, mitjançant l’establi-
ment dels acords i convenis corresponents per a l’inter-
canvi d’informació.»

Article 58. Addició de la disposició transitòria 
setena a la Llei 18/2002
S’afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 
18/2002, amb el text següent:

«Setena. Normativa aplicable a la tramitació dels expe-
dients sancionadors

»Mentre no es desplegui la regulació d’un procediment 
sancionador específic, s’ha d’aplicar a la tramitació dels 
expedients sancionadors en matèria de cooperatives ini-
ciats en virtut d’una acta emesa per la Inspecció de Tre-
ball la normativa especial d’imposició de sancions per 
infraccions en l’ordre social.»
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Capítol III. Modificació de la Llei 12/2008, del 
31 de juliol, de seguretat industrial

Article 59. Modificació de l’article 1 de la 
Llei 12/2008

Es deroga la lletra c de l’article 1.4 de la Llei 12/2008.

Article 60. Derogació del títol III de la Llei 
12/2008

Es deroga el títol III de la Llei 12/2008.

Article 61. Modificació de l’article 26 de la 
Llei 12/2008
Es modifica l’article 26 de la Llei 12/2008, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 26. Règim de prestació dels serveis d’inspecció

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

»2. El Govern ha de determinar, per reglament, les ca-
racterístiques mínimes del sistema de prestació dels ser-
veis d’inspecció, per a assegurar la qualitat del servei, 
per a establir unes condicions de competència efectiva i 
lleial entre operadors i per a garantir una cobertura ter-
ritorial adequada.

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

»4. Els serveis d’inspecció han d’ésser prestats de ma-
nera exclusiva per l’operador de la inspecció autoritzat 
que iniciï l’actuació inspectora. En casos justificats, el 
departament competent en matèria de seguretat industri-
al pot resoldre el finiment d’aquesta actuació mitjançant 
la intervenció d’un altre operador autoritzat.»

Article 62. Modificació de l’article 27 de la 
Llei 12/2008

1. Es deroga la lletra b de l’article 27.1 de la Llei 12/2008.

2. Es modifica la lletra c de l’article 27.1 de la Llei 
12/2008, que resta redactada de la manera següent:

«c) Complir, si escau, els compromisos derivats de les 
adjudicacions dels concursos a què fan referència l’arti-
cle 37.2 i l’apartat 2 de la disposició addicional segona.»

3. Es modifica la lletra i de l’article 27.1 de la Llei 
12/2008, que resta redactada de la manera següent:

«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.»

4. Es modifica la lletra q de l’article 27.1 de la Llei 
12/2008, que resta redactada de la manera següent:

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

Article 63. Modificació de l’article 28 de la 
Llei 12/2008

Es modifica l’article 28 de la Llei 12/2008, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 28. Tarifes

»1. Els destinataris dels serveis de control del compli-
ment reglamentari de la seguretat industrial i de la ins-
pecció tècnica de vehicles han d’abonar, amb indepen-
dència de les taxes que els siguin aplicables, les tarifes 
que els organismes de control o els titulars de les esta-
cions d’inspecció tècnica de vehicles comuniquin al de-
partament competent en matèria de seguretat industrial, 
que aquest ha de fer públiques per mitjans telemàtics i de 
fàcil accés.

»2. El conseller o consellera del departament competent 
en matèria de seguretat industrial ha d’establir l’import 
màxim de les tarifes del servei de recepció i control de 
la documentació per a posar en funcionament les instal-
lacions noves o per a modificar les ja existents, i també 
l’import màxim de les tarifes del servei d’inspecció tèc-
nica de vehicles.»

Article 64. Modificació de l’article 29 de la 
Llei 12/2008

Es modifica l’article 29 de la Llei 12/2008, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 29. Funcions dels organismes de control

»1. Els organismes de control tenen les funcions se-
güents:

»a) Rebre, si escau, la documentació que estableix la nor-
mativa aplicable per a posar en funcionament les instal-
lacions noves, o les modificacions d’instal·lacions ja exis-
tents, i emetre el document que habilita els titulars de les 
dites instal·lacions a posar-les en funcionament, d’acord 
amb les instruccions i els protocols aprovats per l’òrgan 
competent.

»b) Revisar la documentació relativa a les instal·lacions 
noves, o les modificacions d’instal·lacions ja existents, 
i fer la inspecció de les dites instal·lacions en els casos 
que pertoqui, d’acord amb les instruccions i els protocols 
aprovats per l’òrgan competent.

»c) Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obliga-
tòries que requereixen els reglaments tècnics de segure-
tat industrial i la resta de normes aplicables.

»d) Tramitar, a sol·licitud dels titulars, l’anotació del re-
sultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les 
instal·lacions i els aparells industrials en els registres es-
tablerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial 
aplicables.

»e) Ordenar d’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.

»f) Controlar les activitats dels tècnics competents au-
tors dels projectes i dels directors de l’execució dels pro-
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jectes, i també la dels professionals i les empreses que 
intervenen en la instal·lació, el manteniment, la repara-
ció i l’operació d’instal·lacions i de productes industrials, 
d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per 
l’òrgan competent.

»2. El Govern pot delegar en els col·legis professionals 
les funcions de comprovació documental i tècnica dels 
treballs a què es refereix la lletra f de l’apartat 1, i també, 
si escau, l’excel·lència professional mitjançant convenis 
de delegació que han d’establir les condicions i l’abast 
del certificat d’idoneïtat que s’emeti.»

Article 65. Modificació de l’article 30 de la 
Llei 12/2008

Es modifica l’article 30 de la Llei 12/2008, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 30. Requisits dels organismes de control

»1. Els organismes de control, per a poder actuar en el 
territori de Catalunya, han de complir els requisits se-
güents:

»a) Tenir l’autorització corresponent.

»b) Adequar-se a un desplegament territorial mínim que 
garanteixi l’equilibri territorial a Catalunya.

»c) No formar part d’un grup d’empreses, d’acord amb la 
definició de l’article 4 de la Llei de l’Estat 24/1988, del 
28 de juliol, del mercat de valors, amb cap altre organis-
me de control autoritzat per a actuar a Catalunya.

»d) Actuar en algun dels àmbits corresponents als dels 
reglaments tècnics de seguretat industrial.

»e) Tenir una acreditació de llur competència tècnica 
que cobreixi el conjunt de les activitats per a les quals 
estan autoritzats.

»f) Adequar-se a la imatge corporativa d’identificació 
del servei d’inspecció que estableixi l’òrgan de la Gene-
ralitat competent en matèria de seguretat industrial.

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

»h) Utilitzar els sistemes d’informació de l’òrgan de la Ge-
neralitat competent en matèria de seguretat industrial i, 
si escau, tenir sistemes d’informació compatibles amb els 
d’aquest òrgan, que hi permetin l’intercanvi d’informació i 
que s’adeqüin a les característiques que s’estableixin.

»i) Tenir personal amb la competència professional per-
tinent per a cadascun dels àmbits corresponents als re-
glaments tècnics de seguretat industrial en què actuï.

»j) Assegurar la formació continuada de llur personal 
per a mantenir i actualitzar la seva competència profes-
sional.

»k) Complir el règim d’incompatibilitats, amb la finalitat 
de garantir els criteris d’independència, imparcialitat i 
integritat en llurs actuacions.

»l) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil o una garan-
tia equivalent en la quantia que es determini.

»m) Disposar d’una fiança, en la quantia que es determi-
ni, per a fer front a les possibles responsabilitats deriva-
des en cas d’extinció de l’autorització.

»2. El Govern ha de desenvolupar per reglament els re-
quisits que estableix l’apartat 1.

»3. Els organismes de control autoritzats per altres co-
munitats autònomes poden, en el marc del procediment 
d’autorització, acreditar al Departament per mitjà d’una 
comunicació el compliment dels requisits equivalents als 
exigits per l’article 30 quan ja els hagin estat exigits.»

Article 66. Modificació de l’article 31 de la 
Llei 12/2008

Es modifica l’article 31 de la Llei 12/2008, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 31. Desplegament territorial mínim dels orga-
nismes de control

»El Govern, per a assegurar una bona prestació del ser-
vei amb relació al parc d’instal·lacions existent i garantir 
l’objectivitat i la qualitat de la inspecció, pot fixar per 
reglament el desplegament territorial mínim que garan-
teixi l’equilibri territorial a Catalunya dels organismes 
de control que actuen a Catalunya.»

Article 67. Modificació de l’article 32 de la 
Llei 12/2008

Es modifica l’apartat 3 de l’article 32 de la Llei 12/2008, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. L’autorització per a actuar com a organisme de con-
trol només és transferible a subjectes que compleixin els 
requisits establerts per l’article 30. La transferència re-
quereix la conformitat prèvia i expressa de l’òrgan de la 
Generalitat competent en matèria de seguretat industrial 
i comporta l’acceptació expressa de complir, si escau, 
els compromisos derivats de les autoritzacions. Els nous 
subjectes s’han de subrogar en la posició empresarial 
dels contractes laborals de les persones que presten ser-
veis a l’organisme de control corresponent.»

Article 68. Modificació de l’article 33 de la 
Llei 12/2008

Es modifica l’apartat 1 de l’article 33 de la Llei 12/2008, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Les autoritzacions a què fa referència l’article 32 s’ex-
tingeixen per la pèrdua de l’acreditació com a organisme 
de control, per renúncia, per revocació per l’incompli-
ment 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 69. Modificació de l’article 44 de la 
Llei 12/2008

Es deroga la lletra e de l’article 44.2 de la Llei 12/2008.

Article 70. Modificació de l’article 49 de la 
Llei 12/2008

Es modifica l’article 49 de la Llei 12/2008, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 49. Òrgans sancionadors

»L’exercici de la potestat sancionadora en matèria de se-
guretat industrial correspon a:
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»a) El director o directora general competent en matèria 
de seguretat industrial per a les sancions corresponents a 
infraccions lleus.

»b) El secretari o secretària competent en matèria de 
seguretat industrial per a les sancions corresponents a 
infraccions greus.

»c) El conseller o consellera del departament competent 
en matèria de seguretat industrial per a les sancions cor-
responents a infraccions molt greus.»

Article 71. Derogació de la disposició 
addicional sisena de la Llei 12/2008

Es deroga la disposició addicional sisena de la Llei 
12/2008.

Article 72. Addició de la disposició addicional 
vuitena a la Llei 12/2008

S’afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 
12/2008, amb el text següent:

«Vuitena. Referències normatives

»Totes les referències fetes per aquesta llei, i per la nor-
mativa posterior que la desplega, a l’Agència Catalana 
de Seguretat Industrial s’han d’entendre fetes a l’òrgan 
competent de la Generalitat en matèria de seguretat in-
dustrial.»

Article 73. Modificació de la disposició 
transitòria tercera de la Llei 12/2008

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 
12/2008, que resta redactada de la manera següent:

«Tercera. Règim d’actuació de les empreses d’inspecció 
autoritzades

»Les empreses d’inspecció autoritzades per a actuar 
en alguns àmbits de determinats reglaments tècnics de 
seguretat d’instal·lacions industrials i que no correspon-
guin als operadors de la inspecció regulats per aquesta 
llei poden continuar prestant els serveis d’inspecció per 
als quals han estat autoritzades fins que es dictin les dis-
posicions necessàries per a l’adaptació del desplegament 
reglamentari d’aquesta llei.»

Article 74. Derogació de la disposició 
transitòria cinquena de la Llei 12/2008

Es deroga la disposició transitòria cinquena de la Llei 
12/2008.

Article 75. Derogació de la disposició 
transitòria sisena de la Llei 12/2008

Es deroga la disposició transitòria sisena de la Llei 
12/2008.

Article 76. Modificació de la disposició final 
tercera de la Llei 12/2008

Es modifica l’apartat 4 de la disposició final tercera de 
la Llei 12/2008, que resta redactat de la manera següent:

«4. Es faculta el conseller o consellera del departament 
competent en matèria de seguretat industrial per a es-

tablir, si escau, l’import màxim de les tarifes a què fa 
referència l’article 28.»

Títol V. Àmbit de la seguretat

Capítol I. Modificació de la Llei 4/1997, del 20 
de maig, de protecció civil de Catalunya

Article 77. Addició de la disposició addicional 
setena a la Llei 4/1997

S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 
4/1997, amb el text següent:

«Setena. Comunicacions

»1. La transmissió de les comunicacions a què fa refe-
rència aquesta llei, incloses les relatives als avisos i 
a l’activació, si escau, de les diferents fases dels plans 
de protecció civil, s’ha de fer 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 les perso-
nes interessades indiquin expressament altres mitjans de 
comunicació i sens perjudici que es pugui fer alguna al-
tra difusió addicional d’acord amb les previsions del pla.

»2. També es pot transmetre per mitjans electrònics la 
informació prevista en l’àmbit d’aquesta norma i la rela-
cionada amb els interessos de la ciutadania.

»3. La transmissió de les comunicacions a què fa refe-
rència aquesta llei ha d’integrar el principi d’igualtat en 
el sentit que, en cap cas, l’ús de mitjans electrònics no 
pot implicar restriccions o discriminacions entre dones 
i homes, per la qual cosa s’han d’adoptar les mesures 
necessàries dirigides a superar la bretxa de gènere i les 
desigualtats socials en aquesta matèria.»

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

Article 78. Modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 4/2003

Es modifica el punt segon de la disposició addicional pri-
mera, apartat 2.b, de la Llei 4/2003, que resta redactat de 
la manera següent:

«2n. El titular o la titular de la direcció general com-
petent en matèria de seguretat privada, pel que fa a les 
faltes greus i lleus.»

Article 79. Addició de les disposicions 
addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003

S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la 
vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:

«Setena. Personal de seguretat privada

»1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels ser-
veis de seguretat privada amb la policia de les institu-
cions pròpies de Catalunya que són competència de la 
Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti 
serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures 
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i els serveis de transport públic de Catalunya per compte 
de l’Administració o d’entitats del sector públic o empre-
ses operadores, i sempre que el desenvolupament de les 
funcions es derivi del servei contractat per l’Administra-
ció o ens públic d’acord amb la legislació de contractació 
pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col-
laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’es-
tablir per reglament les mesures de control i els requisits 
de formació d’aquest personal.

»2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’in-
formar del nombre d’efectius del personal de seguretat 
privada esmentat que actua en cada municipi.

»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 per part 
de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració respon-
sable, en la forma que es determini per reglament. S’ha 
de comprovar la veracitat de la declaració en el termini 
de tres mesos.»

Capítol III. Modificació de la Llei 9/2007, del 
30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya

Article 80. Modificació de l’article 13 de la 
Llei 9/2007

Es modifica l’article 13 de la Llei 9/2007, que resta re-
dactat de la manera 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 vicepresident o vicepresidenta, el Consell 
Rector i la Comissió Executiva.»

Article 81. Modificació de l’article 15 de la 
Llei 9/2007

Es modifica l’article 15 de la Llei 9/2007, que resta re-
dactat de la manera 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 presi-
dent o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els 
vocals titulars següents:

»a) Tres persones designades pel conseller o consellera 
del departament competent en matèria de seguretat pú-
blica, una de les quals ha d’ésser l’òrgan competent en 
matèria de protecció civil.

»b) Tres persones designades pel conseller o consellera 
del departament competent en matèria de salut, una de 
les quals ha d’ésser el director o directora del Servei Ca-
talà 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) Dues persones en representació dels ens locals, pro-
posades per les entitats associatives representatives dels 
municipis catalans.

»e) Una persona en representació de l’Ajuntament de 
Barcelona, proposada per l’alcalde.

»f) Una persona en representació de la Delegació del Go-
vern de l’Estat a Catalunya, si ho acorden així els òrgans 
competents de l’Administració de l’Estat.

»2. Assisteix a les reunions del Consell Rector el direc-
tor o directora del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya, amb veu però sense vot.

»3. Exerceix el càrrec de secretari o secretària del Con-
sell Rector la persona que a aquest efecte sigui designada 
pel mateix Consell.

»4. L’òrgan administratiu responsable de la designació 
dels membres ha de procurar garantir la presència equi-
librada de dones i homes en la composició del Consell.»

Capítol IV. Modificació de la Llei 11/2009, del 
6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives

Article 82. Modificació de l’article 11 de la 
Llei 11/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 11/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Les competències establertes per les lletres c, d i e 
de l’apartat 1 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 83. Modificació de l’article 24 de la 
Llei 11/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 24 de la Llei 11/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El personal responsable del control d’accés i d’afo-
raments dels establiments oberts al públic ha de complir 
els requisits professionals i d’idoneïtat necessaris. Aquest 
personal ha d’assistir a cursos de formació impartits per 
un centre degudament habilitat i superar les proves de 
selecció que aquest centre dugui a terme, en els termes i 
les condicions que s’estableixin per reglament.»

Article 84. Modificació de l’article 30 de la 
Llei 11/2009

Es modifica l’article 30 de la Llei 11/2009, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 30. Contingut i condicions tècniques

»1. Les llicències i les autoritzacions han de fer cons-
tar amb exactitud el nom, la raó social, els titulars, llur 
domicili, la data d’atorgament, el tipus d’establiments 
oberts al públic, d’activitats recreatives o d’espectacles 
públics autoritzats, l’aforament màxim permès, la resta 
de dades que s’estableixin per reglament i, si escau, les 
condicions singulars a què resten sotmeses.
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»2. Només es poden autoritzar els establiments oberts 
al públic, els espectacles públics i les activitats recre-
atives que compleixen les condicions de seguretat, 
qualitat, comoditat, salubritat i higiene adequades per 
tal de garantir els drets del públic assistent i de tercers 
afectats, la convivència veïnal i la integritat dels espais 
públics, d’acord amb aquesta llei i la resta de normativa 
aplicable.

»3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisi-
onals d’establiments oberts al públic, d’espectacles pú-
blics i d’activitats recreatives en els casos que l’informe 
de l’òrgan competent per a atorgar la llicència o autorit-
zació corresponent, tot i que sigui desfavorable, indiqui 
expressament que les deficiències detectades no compor-
ten cap risc per a la seguretat de les persones ni dels béns 
i s’acrediti així en l’expedient. Les llicències o autorit-
zacions provisionals tenen una vigència màxima de nou 
mesos. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances 
municipals poden sotmetre a fiança l’atorgament de lli-
cències o autoritzacions provisionals.

»4. Si concorren motius d’interès públic acreditats en 
l’expedient, es poden atorgar llicències o autoritzacions 
d’establiments oberts al públic en immobles catalogats o 
declarats d’interès cultural en què tradicionalment s’han 
desenvolupat espectacles públics o activitats recreatives, 
malgrat que llurs característiques arquitectòniques no 
compleixin plenament les condicions tècniques establer-
tes amb caràcter general. En aquests casos, cal complir 
els requisits específics següents:

»a) Obtenir l’informe favorable de l’òrgan de la Genera-
litat competent en matèria de patrimoni cultural.

»b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la sa-
lubritat i la higiene de l’edifici, la qualitat dels establi-
ments, la comoditat i la protecció de les persones i la 
insonorització o altres mesures per a evitar molèsties a 
terceres persones.»

Article 85. Modificació de l’article 31 de la 
Llei 11/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 31 de la Llei 
11/2009, que resten redactats de la manera següent:

«1. Els establiments oberts al públic han d’ésser objecte 
de controls de funcionament i de revisions, amb la peri-
odicitat, el procediment i el contingut que s’estableixin 
per reglament, d’acord amb els criteris i les finalitats es-
tablerts per l’article 30 i en coherència amb el que esta-
bleix la legislació de control ambiental preventiu.

»2. Si les actes de verificació o control de funcionament 
i de revisió ho proposen, l’òrgan competent per a ator-
gar-les pot modificar-ne les condicions específiques o 
afegir-ne de noves. Aquestes modificacions no generen 
dret a indemnització per als titulars si les noves condi-
cions tenen per objecte el compliment de l’article 35.3, 
o bé si són necessàries per raó de l’impacte que l’acti-
vitat pugui tenir en el medi ambient, la seguretat dels 
béns i les persones o la convivència entre els ciutadans. 
Les actes de control de funcionament s’han d’incorpo-
rar a la documentació de la llicència o de l’autoritza-
ció.»

Article 86. Modificació de l’article 32 de la 
Llei 11/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 32 de la Llei 11/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Els informes, les certificacions i les verificacions 
a què fa referència l’apartat 1 i les actes de verificació 
o control de funcionament i de revisió establertes per 
l’article 31 poden ésser elaborats pels mateixos serveis 
administratius o, si així ho ha establert l’Administració 
actuant, per entitats col·laboradores de l’Administració 
que hagin estat degudament acreditades, d’acord amb 
l’article 18, i també per tècnics titulats competents per 
raó de la matèria.»

Article 87. Modificació de l’article 37 de la 
Llei 11/2009

Es modifica l’apartat 4 de l’article 37 de la Llei 11/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«4. La revocació i la declaració de caducitat s’han de 
tramitar d’ofici, donant audiència als interessats i, si 
s’adopta l’acord, s’ha de fer dins el termini de sis me-
sos a comptar d’haver-los notificat l’obertura de l’expe-
dient.»

Article 88. Modificació de l’article 40 de la 
Llei 11/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 40 de la Llei 11/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. L’ajuntament ha de comunicar als òrgans territorials 
dependents del departament competent en matèria d’es-
pectacles públics i d’activitats recreatives l’atorgament 
de llicències municipals d’establiments oberts al públic 
de caràcter permanent no desmuntable i qualsevol modi-
ficació, suspensió, revocació, canvi de titularitat o canvi 
de domicili, a efectes de notificacions.»

Article 89. Modificació de l’article 47 de la 
Llei 11/2009

Es modifica la lletra a de l’article 47 de la Llei 11/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«a) Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles pú-
blics o activitats recreatives, o fer modificacions, sense 
tenir les llicències o les autoritzacions pertinents o sense 
haver fet la comunicació prèvia corresponent, o incom-
plir-ne les condicions, si comporta un risc greu per a les 
persones o els béns.»

Article 90. Modificació de l’article 48 de la 
Llei 11/2009

Es modifica la lletra a de l’article 48 de la Llei 11/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«a) Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles pú-
blics o activitats recreatives, o fer modificacions, sense 
tenir les llicències o les autoritzacions pertinents o sense 
haver fet la comunicació prèvia corresponent, o incom-
plir-ne les condicions, si no comporta un risc greu per a 
les persones o els béns.»
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Article 91. Modificació de l’article 49 de la 
Llei 11/2009

Es modifica l’apartat 3 de l’article 49 de la Llei 11/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. És una falta lleu qualsevol incompliment de les con-
dicions o els requisits establerts per aquesta llei i la nor-
mativa reglamentària que la desplega, sempre que no 
estigui tipificat com a falta molt greu o greu.»

Article 92. Modificació de l’article 50 de la 
Llei 11/2009

Es modifica la lletra a de l’article 50 de la Llei 11/2009, 
que resta redactada de la manera 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 93. Modificació de l’article 51 de la 
Llei 11/2009

1. Es modifica la lletra a de l’article 51 de la Llei 11/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«a) Una multa de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de rein-
cidència en la comissió de faltes greus, de fins a 20.000 
euros.»

2. Es modifica la lletra j de l’article 51 de la Llei 11/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«j) Si els infractors són espectadors o usuaris, una multa 
de 151 a 500 euros i, en cas de reincidència en la comis-
sió d’infraccions greus, de fins a 1.000 euros.»

Article 94. Modificació de l’article 52 de la 
Llei 11/2009

Es modifica la lletra a de l’article 52 de la Llei 11/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de rein-
cidència en la comissió de faltes lleus, de fins a 2.000 
euros.»

Article 95. Modificació de l’article 59 de la 
Llei 11/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 59 de la Llei 11/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat com-
petents per a exercir les potestats sancionadores que li 
atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territorials 
dependents del departament competent en matèria d’es-
pectacles públics i d’activitats recreatives.»

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

Article 96. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 34/2010

Es modifiquen les lletres d i g de l’article 6.1 de la Llei 
34/2010, que resten redactades de la manera següent:

«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’asseguran-
ces en què consti que l’empresa o entitat organitzadora 
ha subscrit una pòlissa d’assegurança d’accidents i res-
ponsabilitat civil per a cobrir els possibles sinistres du-
rant la celebració de l’espectacle, que ha d’incloure, com 
a mínim, la cobertura següent:

»Primer. Assegurança d’accidents que cobreixi tots els 
participants i assistents, inclosos els membres de la co-
missió de bous i el professional taurí o la professional 
taurina 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.

»Segon. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, 
per danys produïts a tercers no participants, amb un ca-
pital mínim assegurat de:

»– 300.000 euros per sinistre.

»– 150.000 euros per víctima.

»– 60.000 euros per dany material.

»En el cas que l’assegurança contractada resulti insufici-
ent, n’ha de respondre l’empresa o entitat organitzadora 
o promotora de la festa.»

Títol VI. Àmbit social i sanitari

Capítol I. Modificació de la Llei 31/1991, del 
13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de 
Catalunya

Article 97. Modificació de l’article 6 de la Llei 
31/1991

Es modifica l’apartat primer de l’article 6.g de la Llei 
31/1991, que resta redactat de la manera 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 d’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 condici-
ons, al municipi en què la proporció sigui superior a la 
dels altres municipis, comptabilitzant-hi en tot cas l’ofi-
cina de farmàcia sol·licitada en cadascun dels municipis.

»2) En un municipi sense oficina de farmàcia o al muni-
cipi de l’àrea bàsica en què la proporció d’habitants per 
oficina de farmàcia sigui superior a la dels altres mu-
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nicipis que la conformen, comptabilitzant-hi l’oficina de 
farmàcia sol·licitada en cadascun dels municipis.

»3) Per a determinar l’emplaçament de la farmàcia sol-
licitada d’acord amb els criteris esmentats, en el supò-
sit de municipis no pertanyents en llur 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 98. Modificació de l’article 8 de la 
Llei 31/1991

Es modifica l’article 8 de la Llei 31/1991, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 8. Trasllats

»1. El titular 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 titular 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 bà-
sica, sempre que no hi hagi una oficina de farmàcia ja 
instal·lada i aquest trasllat no deixi sense oficina de far-
màcia una àrea bàsica de salut.

»3. En el trasllat voluntari d’oficina de farmàcia amb 
canvi d’àrea bàsica de salut, es tenen en compte, priorità-
riament, les sol·licituds d’autorització per a la instal·lació 
de noves oficines de farmàcia corresponents a l’àrea bà-
sica a la qual es pretén el trasllat presentades abans de la 
sol·licitud de trasllat.

»4. En el supòsit de trasllat voluntari s’han de respectar 
les distàncies fixades en l’article 6.g.segon d’aquesta llei. 
En les altres dues modalitats es pot fixar per reglament 
una distància menor respecte a la resta d’oficines de far-
màcia, que en cap cas no ha d’ésser menor de cent vint-
i-cinc metres.

»5. En els trasllats provisionals no tenen tracte prioritari 
ni les sol·licituds d’autorització per a la instal·lació de no-
ves oficines de farmàcia ni les sol·licituds d’autorització 
de locals de noves oficines de farmàcia autoritzades for-
mulades abans de 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 tenen 
tracte prioritari les sol·licituds d’autorització de noves 
oficines de farmàcia. Sí que tenen prioritat les sol·licituds 
d’autorització de local de noves oficines de farmàcia 
l’autorització de les quals ha esdevingut ferma en via ad-
ministrativa abans de la sol·licitud de trasllat.

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

Article 99. Addició d’una disposició addicional 
a la Llei 31/1991

S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 
31/1991, amb el text següent:

«Quarta

»1. En els procediments administratius d’autorització per 
a la instal·lació i el canvi de titularitat de farmacioles i 
d’autorització per a la instal·lació de noves oficines de 
farmàcia, i sens perjudici de l’obligació de l’Adminis-
tració de dictar la resolució expressa pertinent, el venci-
ment del termini de nou mesos sense que s’hagi notificat 
la resolució expressa legitima la persona interessada per 
a entendre desestimada per silenci administratiu la seva 
sol·licitud.

»2. En els procediments administratius d’autorització 
corresponent al trasllat d’oficines de farmàcia, locals 
d’oficina de farmàcia i tancament d’oficines de farmàcia, 
i sens perjudici de l’obligació de l’Administració de dic-
tar la resolució expressa pertinent, el venciment del ter-
mini de sis mesos sense que s’hagi notificat la resolució 
expressa legitima la persona interessada per a entendre 
desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

»3. En els procediments administratius d’establiment 
d’horaris i vacances i organització dels serveis d’urgèn-
cia, i sens perjudici de l’obligació de l’Administració de 
dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la reso-
lució expressa legitima la persona interessada per a en-
tendre desestimada per silenci administratiu la seva sol-
licitud.»

Capítol II. Modificació de la Llei 25/2002, 
del 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 100. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 25/2002

Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 25/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Aquesta llei estableix, per a assolir el seu objectiu, 
una prestació econòmica consistent en una subvenció de 
pagament únic i un conjunt d’actuacions d’informació i 
orientació en diversos àmbits, com el dels serveis soci-
als, el laboral, el de la formació o el de l’habitatge.»

Article 101. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 25/2002

Es modifica l’article 3 de la Llei 25/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 3. Condició de retornat o retornada

»1. Als efectes del que estableix aquesta llei, tenen la 
condició de persones retornades i, per tant, el dret a aco-
llir-se a les actuacions que estableix el Pla d’ajuda al re-
torn les persones que s’indiquen a continuació, sempre 
que compleixin les condicions de l’article 6:
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»a) Les persones amb nacionalitat espanyola que retor-
nen 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 eva-
cuades o bé que hagueren d’exiliar-se’n per raons políti-
ques i que mantenen llur residència a l’estranger.

»c) Els cònjuges o les persones que, d’acord amb la le-
gislació 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 consan-
guinitat.

»2. Les sol·licituds d’una mateixa unitat familiar o nucli 
de convivència es tramiten en un únic expedient admi-
nistratiu.»

Article 102. Modificació de l’article 4 de la 
Llei 25/2002

Es modifica l’article 4 de la Llei 25/2002, que resta re-
dactat de la manera 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 Catalu-
nya.

»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 103. Derogació de l’article 5 de la Llei 
25/2002

Es deroga l’article 5 de la Llei 25/2002.

Article 104. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 25/2002

Es modifica l’article 6 de la Llei 25/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 6. Requisits

»1. 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, sis 
anys continuats immediatament anteriors al retorn a Ca-
talunya; o haver residit en un estat estranger deu anys 
no continuats, i d’aquests, els quatre darrers immediata-
ment anteriors al retorn a Catalunya.

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

»2. Les persones que són beneficiàries de qualsevol altre 
ajut econòmic públic derivat de llur condició de retorna-
des no tenen dret a acollir-se, pels mateixos conceptes, a 
cap altra ajuda al retorn.»

Article 105. Modificació de l’article 8 de la 
Llei 25/2002

Es modifica l’article 8 de la Llei 25/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 8. Actuacions

»Les ajudes per a la integració de les persones retorna-
des 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 so-
bre 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 ter-
mes i les condicions establerts per l’article 9.

»c) La formació ocupacional.

»d) La inserció laboral, per mitjà del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, i l’accés a plans d’ocupació.

»e) El treball per compte propi i l’autoocupació per mitjà 
de cooperatives i societats laborals a Catalunya.

»f) Les accions formatives que estableix 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’estu-
dis oficials com del permís de conduir.

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

Article 106. Modificació de l’article 9 de la 
25/2002

Es modifica l’article 9 de la Llei 25/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 9. Prestació econòmica

»1. Les persones que tenen la condició de retornades, 
d’acord amb el que estableixen els articles 3 i 6, i que acre-
diten una situació de necessitat econòmica d’acord amb el 
que estableix l’apartat 2, tenen dret a una prestació econò-
mica consistent en una subvenció de pagament únic.

»2. A l’efecte d’acreditar la situació de necessitat eco-
nòmica, 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 sufici-
ència vigent a Catalunya. Aquesta quantia s’incrementa 
d’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’indica-
dor 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 107. Derogació de dues disposicions 
addicionals de la Llei 25/2002

Es deroguen les disposicions addicionals segona i tercera 
de la Llei 25/2002.
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Capítol III. Modificació de la Llei 12/2007, de 
l’11 d’octubre, de serveis socials

Article 108. Modificació de l’article 50 de la 
Llei 12/2007

S’afegeix una lletra, la l, a l’apartat 2 de l’article 50 de la 
Llei 12/2007, amb el text següent:

«l) Coordinar les polítiques públiques en matèria de ser-
veis socials, vetllar per llur equitat territorial i articu-
lar-les amb els sistemes d’educació, salut, cultura, ocupa-
ció, habitatge i justícia.»

Article 109. Modificació de l’article 51 de la 
Llei 12/2007

Es modifica l’apartat 6 de l’article 51 de la Llei 12/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«6. En el Consell General de Serveis Socials hi ha d’ha-
ver representants dels departaments vinculats amb els 
serveis socials, dels ens locals per mitjà de llurs asso-
ciacions representatives, dels usuaris, de les entitats 
representatives dels interessos ciutadans, empresarials, 
sindicals i professionals, de les dones i de les entitats 
d’iniciativa social. El nombre de representants dels ens 
locals ha d’ésser ampli respecte del nombre total de 
membres del Consell, ateses llurs competències en matè-
ria de serveis socials.»

Article 110. Modificació de l’article 70 de la 
Llei 12/2007

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 70 de la 
Llei 12/2007, que resten redactats de la manera 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 l’administració 
competent en matèria de serveis socials.

»2. Per a obtenir l’acreditació, l’entitat d’iniciativa pri-
vada ha d’estar autoritzada administrativament i inscrita 
en el Registre d’Entitats, Serveis i Equipaments Socials 
i complir tots els requisits establerts reglamentàriament 
per a cada tipologia de serveis socials.

»3. L’acreditació pot comportar el dret a prestar serveis 
amb finançament públic, d’acord amb el que estableix 
la normativa de serveis socials i la normativa específi-
ca aplicable. Aquesta prestació de serveis s’ha de defi-
nir per mitjà d’un conveni de col·laboració entre l’entitat 
acreditada i l’administració competent en matèria de ser-
veis socials.»

Article 111. Modificació de l’article 71 de la 
Llei 12/2007

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 71 de la Llei 
12/2007, que resten redactats de la manera següent:

«1. Les entitats d’iniciativa privada, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament, han de sol·licitar una autorit-
zació per a la prestació de serveis socials.

»2. L’autorització administrativa dels serveis de titula-
ritat privada correspon al departament competent en 
matèria de serveis socials i té com a finalitat garantir el 

compliment dels requisits establerts per la normativa de 
serveis socials i la normativa sectorial corresponent.

»L’autorització administrativa dels dits serveis comporta 
la inscripció d’ofici en el Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials. S’han d’establir per reglament les 
dades que han de constar al dit Registre amb relació a les 
entitats i els serveis.»

Article 112. Derogació de l’article 72 de la 
Llei 12/2007

Es deroga l’article 72 de la Llei 12/2007.

Article 113. Modificació de l’article 89 de la 
Llei 12/2007

Es modifica l’article 89 de la Llei 12/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 89. Activitats sotmeses a control

»1. La prestació de serveis socials és subjecta a control 
administratiu. Els serveis i els establiments han de tenir 
l’autorització corresponent per a acomplir llurs activitats, 
d’acord amb el que estableix aquest article, i necessiten 
també l’autorització per a modificar llur estructura fun-
cional o llur capacitat assistencial, per a canviar d’em-
plaçament o de titularitat i per al cessament temporal o 
definitiu del funcionament.

»2. L’autorització de serveis i establiments de titularitat 
pública requereix l’acord de creació de l’administració 
titular i comporta la inscripció en el Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials.

»3. L’autorització dels serveis que es prestin en establi-
ments socials de titularitat privada requereix una llicèn-
cia municipal per a l’inici de l’activitat i comporta la ins-
cripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials.

»4. L’autorització de serveis socials que no necessitin un 
establiment per a acomplir llur activitat comporta la ins-
cripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials.

»5. Un cop transcorregut el termini per a resoldre el pro-
cediment d’autorització administrativa de serveis socials 
sense que s’hagi notificat la resolució a la persona inte-
ressada, aquesta pot entendre desestimada la sol·licitud.»

Article 114. Modificació de l’article 96 de la 
Llei 12/2007

Es modifica l’article 96 de la Llei 12/2007, que resta re-
dactat de la manera 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 re-
quisits que exigeix la normativa reguladora.

»b) Modificar o incomplir les condicions que han moti-
vat l’autorització administrativa de funcionament, si es 
compleixen les condicions materials o funcionals legal-
ment exigibles.
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»c) Cessar en la prestació del servei, prèviament autorit-
zat, sense autorització administrativa o sense comunicar 
a l’Administració les alternatives ofertes als usuaris amb 
dos mesos d’antelació.

»d) Incomplir l’obligació legalment establerta de forma-
ció del personal necessària per a l’exercici de les funci-
ons de l’entitat.

»e) No tenir tauler d’anuncis o publicar-hi informació 
que no s’ajusta al que estableix la normativa o que no 
s’ajusta a la realitat del funcionament del servei o l’es-
tabliment.

»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 vulnera 
els drets dels usuaris, no posa en perill llur salut o segu-
retat i sempre que aquesta llei no tipifiqui expressament 
aquestes infraccions com a greus o molt greus.»

Article 115. Modificació de l’article 97 de la 
Llei 12/2007

Es modifica l’article 97 de la Llei 12/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 97. Infraccions greus

»Són infraccions greus:

»a) No tenir el programa individualitzat d’atenció i d’ac-
tivitats, 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 interi-
or en els termes establerts per la normativa de serveis 
socials, o no tenir subscrit el contracte assistencial amb 
l’usuari o usuària o incomplir-ne els pactes, o que el con-
tracte no s’ajusti a la normativa.

»c) No mantenir l’establiment o l’equipament en condici-
ons d’higiene, salubritat i confort.

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

»e) Incomplir o modificar el règim de preus en els ter-
mes establerts reglamentàriament.

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

»g) Incomplir la normativa reguladora de l’accés als ser-
veis.

»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 do-
cumentació requerida.

»j) Vulnerar el dret dels usuaris, o, si escau, de qui en 
tingui la representació legal o la guarda, a ésser infor-
mats dels aspectes assistencials i de salut i a prendre part 
en els òrgans de participació democràtica, quan corres-
pongui.

»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 reco-
neixen les lletres b, c, h, i, j, k i q de l’apartat 1, i l’apartat 
2, de l’article 12.

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

Article 116. Modificació de l’article 98 de la 
Llei 12/2007

Es modifica l’article 98 de la Llei 12/2007, que resta re-
dactat de la manera 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 continua pres-
tant correctament, si es comprova que no s’atenen les ne-
cessitats 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 no-
tificada 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 usua-
ris, 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 resta afec-
tada la seguretat dels usuaris.

»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 pe-
rill 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 físi-
ca, 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 estàn-
dards 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’article 12.1.

»m) Incomplir les condicions relatives a la higiene, la 
salut i l’administració correcta dels medicaments i a l’ac-
cés als recursos sanitaris necessaris.

»n) Immobilitzar o restringir la capacitat física o intel-
lectual dels usuaris, per mitjans mecànics o farmaco-
lògics, sense prescripció mèdica que indiqui la durada 
de la contenció, les pautes de mobilització i llur revisió, 
amb excepció dels supòsits de perill establerts per la lle-
tra p de l’article 12.1. Constitueix una infracció idèntica 
el fet de no aplicar aquestes mesures en el cas que hagin 
estat prescrites.

»o) Servir aliments en quantitat insuficient, que no s’ade-
qüin a la dieta prescrita o que no compleixin les condi-
cions higièniques, nutritives i de valor calòric, especial-
ment els menjars triturats.

»p) Obstaculitzar l’acció inspectora dels serveis impe-
dint l’accés a l’establiment, les dependències i els docu-
ments 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 117. Modificació de l’article 99 de la 
Llei 12/2007

Es modifica l’article 99 de la Llei 12/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 99. Sancions

»1. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una 
amonestació o amb una multa, o ambdues alhora, 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’indi-
cador 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 mà-
xim de dos anys.

»d) Tancament total o parcial de l’establiment o suspen-
sió total o parcial de la prestació de serveis o de l’acom-
pliment d’activitats, per un període d’un any.

»3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot impo-
sar una de les sancions següents o més d’una:

»a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indi-
cador 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 su-
perior 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 su-
perior a dos anys i inferior a cinc anys.

»d) Tancament total o parcial de l’establiment o suspen-
sió total o parcial de la prestació de serveis o de l’acom-
pliment 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’ope-
rativitat social de l’entitat.

»4. L’òrgan sancionador pot acordar de publicar les san-
cions fermes en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya o comunicar-ho als usuaris.»

Article 118. Addició d’una disposició addicional 
a la Llei 12/2007

S’afegeix una disposició addicional, la desena, a la Llei 
12/2007, amb el text següent:

«Desena. Aplicació del silenci administratiu negatiu a 
determinats procediments

»1. En els procediments de reconeixement del grau de 
discapacitat, de la necessitat d’assistència d’una altra 
persona per a realitzar els actes essencials de la vida dià-
ria o de la dificultat per a utilitzar transports públics col-
lectius, la persona interessada ha d’entendre desestimada 
la sol·licitud un cop transcorregut el termini per a noti-
ficar la resolució sense que s’hagi produït la notificació.

»2. En el marc del que estableixen la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i la disposició final primera, apartat 2, de la Llei 
de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, un cop transcorregut el termini esta-
blert sense que s’hagi notificat la resolució expressa de 
reconeixement de les prestacions del sistema català d’au-
tonomia i atenció a la dependència, la persona interessa-
da ha d’entendre desestimada la sol·licitud.»

Capítol IV. Modificació de la Llei 19/2009, del 
26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les 
persones acompanyades de gossos d’assistència

Article 119. Modificació de l’article 8 de la 
Llei 19/2009

Es modifica la lletra d de l’article 8.1 de la Llei 19/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«d) S’evidencien maltractaments al gos sancionables 
d’acord amb el text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, 
o la norma que el substitueixi.»

Article 120. Modificació de l’article 31 de la 
Llei 19/2009

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 31 de la Llei 19/2009,  
que resta redactat de la manera següent:
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«1. Les competències d’incoació i resolució dels expe-
dients sancionadors emparats per aquesta llei correspo-
nen 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 té 
atribuïda aquesta funció en l’estructura orgànica del de-
partament competent en matèria de serveis socials.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 
19/2009, que resta redactat de la manera 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, del 15 d’abril, o la norma 
que el substitueixi, són tramitats i resolts pels òrgans de-
terminats en aquestes normes.»

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

Article 121. Modificació de l’article 9 de la 
Llei 33/2010

Es modifiquen les lletres e i f i s’afegeix una nova lletra, 
la f’, a l’article 9 de la Llei 33/2010, que resten redactades 
de la manera següent:

«e) Elaborar i gestionar el cens d’equipaments i serveis 
juvenils regulat per l’article 34, i prestar assistència i co-
operació als equipaments i serveis juvenils que hi esti-
guin inclosos.

»f) Regular per reglament, si escau, els equipaments i 
serveis juvenils que, per llur naturalesa especial i pel ca-
ràcter públic de llurs funcions, ho requereixin.

»f’) Ordenar, inscriure i gestionar el cens d’entitats juve-
nils regulat per l’article 41.»

Article 122. Modificació de l’article 33 de la 
Llei 33/2010

Es modifica l’apartat 3 de l’article 33 de la Llei 33/2010, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Els equipaments juvenils són els espais físics de titu-
laritat de les administracions públiques o entitats sense 
ànim de lucre on es presten els serveis juvenils. Als equi-
paments juvenils també s’hi acullen i s’hi dinamitzen les 
entitats juvenils.»

Article 123. Modificació de l’article 34 de la 
Llei 33/2010

Es modifica l’article 34 de la Llei 33/2010, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 34. Cens d’equipaments i serveis juvenils

»1. L’Administració de la Generalitat, per mitjà del de-
partament competent en matèria de joventut, ha d’orga-
nitzar i mantenir un cens d’equipaments i serveis juve-
nils. El departament competent en matèria de joventut 
ha de regular per ordre del conseller o consellera el cens 
d’equipaments i serveis juvenils i ha de vetllar per la co-
ordinació amb la resta d’organismes i institucions.

»2. L’objecte del cens és recollir de manera ordenada i 
sistematitzada els equipaments i serveis juvenils exis-
tents a Catalunya.

»3. La finalitat del cens és difondre els equipaments i 
serveis juvenils disponibles, ajudar a fer el diagnòstic de 
les mancances i fer-ne el tractament estadístic amb l’ob-
jectiu de millorar les polítiques de joventut. El cens ha de 
constituir la base per a elaborar el mapa general d’instru-
ments d’execució de les polítiques de joventut.

»4. Poden ésser objecte de regulació específica i, si es-
cau, d’un registre propi, determinades modalitats d’equi-
paments o serveis juvenils, atenent llur naturalesa espe-
cial i el caràcter públic de llurs funcions.»

Article 124. Modificació de l’article 35 de la 
Llei 33/2010

Es modifiquen el títol i l’apartat 1 de l’article 35 de la 
Llei 33/2010, que resten redactats de la manera següent:

«Article 35. Suport públic als serveis i equipaments ju-
venils inscrits al cens d’equipaments i serveis juvenils

»1. Els poders públics que duen a terme polítiques de 
joventut han de promoure la creació i la consolidació 
dels equipaments i serveis juvenils basant-se en el cens 
d’equipaments i serveis juvenils. El suport públic als ser-
veis i equipaments juvenils inscrits en aquest cens s’ha 
de concretar en una cooperació tècnica i un suport eco-
nòmic preferent respecte dels que no hi són inscrits.»

Article 125. Modificació de l’article 41 de la 
Llei 33/2010

Es modifica l’article 41 de la Llei 33/2010, que resta re-
dactat de la manera 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 for-
mes d’accés, d’inscripció i de cancel·lació es regulen 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’associaci-
ons, 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 re-
quereixin.

»c) La possibilitat de rebre subvencions de l’Administra-
ció de la Generalitat.»
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Article 126. Modificació de la disposició 
transitòria cinquena de la Llei 33/2010

Es modifica la disposició transitòria cinquena de la Llei 
33/2010, que resta redactada de la manera següent:

«Cinquena. Ordre del Cens d’entitats juvenils de la Di-
recció General de Joventut

»En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei, el Govern ha d’adaptar l’ordre del 
Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joven-
tut a les disposicions d’aquesta llei.»

Article 127. Modificació de la disposició 
transitòria sisena de la Llei 33/2010

Es modifica la disposició transitòria sisena de la Llei 
33/2010, que resta redactada de la manera següent:

«Sisena. Reglament del Cens d’equipaments i serveis ju-
venils

»En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei, el Govern ha de regular per reglament 
el Cens d’equipaments i serveis juvenils.»

Article 128. Modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 33/2010

Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 
33/2010, que resta redactada de la manera següent:

«Setena. Reglament de la Xarxa nacional d’emancipació 
juvenil

»En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el reglament de 
la Xarxa nacional d’emancipació juvenil.»

Capítol VI. Modificació de la Llei 14/2010, del 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència

Article 129. Modificació de l’article 157 de la 
Llei 14/2010

S’afegeix una lletra, la h, a l’article 157 de la Llei 14/2010, 
amb el text següent:

«h) Incomplir, els progenitors, tutors o guardadors de 
l’infant o adolescent, durant la tramitació d’un expedi-
ent de desemparament, l’obligació establerta per l’article 
106.4 de comparèixer a la seu administrativa a la qual 
se’ls convoqui, quan no constitueixi una infracció greu.»

Article 130. Modificació de l’article 158 de la 
Llei 14/2010

S’afegeixen quatre lletres, la p, la q, la r i la s, a l’article 
158 de la Llei 14/2010, amb el text 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 establert per l’ar-
ticle 100.1, quan no constitueixi una infracció molt greu.

»q) Incomplir, algun dels progenitors o alguna de les 
persones que exerceixen la tutoria o la guarda de l’infant 
o adolescent, durant la tramitació d’un expedient de de-

semparament, l’obligació establerta per l’article 106.4 de 
comparèixer a la seu administrativa a la qual se’ls con-
voqui quan l’incompliment comporti o pugui comportar 
un perill greu o molt greu per a la integritat física o psí-
quica del menor o la menor d’edat.

»r) Obstaculitzar o impossibilitar l’execució de les me-
sures de protecció acordades per l’entitat pública compe-
tent en matèria de desemparament, quan no constitueixi 
una infracció molt greu.

»s) Incomplir, els pares, tutors o guardadors d’un menor, 
els requeriments de l’entitat o organisme que ha d’ela-
borar o enviar informes de seguiment postadoptiu o de 
seguiment d’altres mesures protectores prèvies a l’adop-
ció, en la forma i el temps determinats per la legislació 
aplicable, o bé obstaculitzar l’actuació de l’entitat o or-
ganisme amb relació a l’elaboració o l’enviament dels 
informes esmentats.»

Article 131. Modificació de l’article 159 de la 
Llei 14/2010

S’afegeixen dues lletres, la g i la h, a l’article 159 de la 
Llei 14/2010, amb el text 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 establert per l’ar-
ticle 100.1, quan l’incompliment comporti o pugui com-
portar un perill greu o molt greu per a la integritat física 
o psíquica del menor o la menor d’edat.

»h) Obstaculitzar o impossibilitar l’execució de les me-
sures de protecció acordades per l’entitat pública com-
petent en matèria de desemparament quan la situació 
comporti o pugui comportar un perill greu o molt greu 
per a la integritat física o psíquica del menor o la menor 
d’edat.»

Article 132. Modificació de l’article 161 de la 
Llei 14/2010

Es numera com a apartat 1 l’apartat únic de l’article 161 
de la Llei 14/2010, i s’hi afegeix un apartat nou, el 2, amb 
el text següent:

«2. En els supòsits a què fan referència els apartats b, 
c, d i h de l’article 157; els apartats a, b, d, e, p, q i r 
de l’article 158, i els apartats a, b, g i h de l’article 159, 
l’òrgan competent per a sancionar pot substituir, amb el 
consentiment del presumpte infractor o infractora, les 
sancions econòmiques establertes per l’apartat anterior 
per les mesures educatives o socials que es determinin 
per reglament, tenint en compte els criteris de graduació 
establerts per l’article 163.1.»

Article 133. Derogació de la disposició final 
tercera de la Llei 14/2010

Es deroga la disposició final tercera de la Llei 14/2010.

Article 134. Addició d’una disposició 
addicional a la Llei 14/2010

S’afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 
14/2010, amb el text següent:
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«Vuitena. Procediments de valoració de persones o fa-
mílies sol·licitants d’acolliment familiar o d’adopció

»1. El procediment de formació i valoració psicosocial de 
les persones o de les famílies que s’ofereixen a acollir un 
infant s’ha de dur a terme d’acord amb el que s’estableix 
per reglament, i té una durada màxima de sis mesos. Un 
cop transcorregut el termini sense que s’hagi notificat la 
resolució, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

»2. El procediment de formació i valoració psicosocial 
de les persones o de les famílies que s’ofereixen a adop-
tar un infant s’ha de dur a terme d’acord amb el que s’es-
tableix per reglament, i té una durada màxima de vuit 
mesos. Un cop transcorregut el termini sense que s’hagi 
notificat la resolució, s’entén que la sol·licitud ha estat de-
sestimada.»

Títol VII. Àmbit del territori

Capítol I. Modificació de la Llei 5/1998, del 17 
d’abril, de ports de Catalunya

Article 135. Modificació de l’article 11 de la 
Llei 5/1998

Es modifica la lletra c de l’article 11 de la Llei 5/1998, 
que resta redactada de la manera següent:

«c) De consulta i assistència: Consell Assessor.»

Article 136. Modificació de l’article 12 de la 
Llei 5/1998

Es modifica la lletra d de l’article 12.1 de la Llei 5/1998, 
que resta redactada de la manera següent:

«d) Un nombre de vocals que ha de determinar el Go-
vern, entre els quals hi ha d’haver necessàriament re-
presentants 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. Els representants de les administraci-
ons locals han d’ésser com a mínim dos en representació 
dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha un 
port adscrit a Ports de la Generalitat.»

Article 137. Modificació de l’article 13 de la 
Llei 5/1998

Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 13 de la Llei 5/1998.

Article 138. Modificació de l’article 17 de la 
Llei 5/1998

Es modifica l’article 17 de la Llei 5/1998, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 17. Consell Assessor

»1. El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és 
l’òrgan en el qual hi ha representats tots els sectors inte-
ressats 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 vicepre-
sident o vicepresidenta, pel gerent o la gerent i per un 

nombre de vocals que ha de determinar el Govern, entre 
els quals hi ha d’haver necessàriament representants de 
l’Administració de la Generalitat, de les administracions 
locals en el terme municipal de les quals hi hagi un port 
adscrit a Ports de la Generalitat, i de les entitats l’activi-
tat 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 en sessió extraordinària 
sempre que ho sol·licitin el president o presidenta o un 
terç dels membres.»

Article 139. Modificació de l’article 18 de la 
Llei 5/1998

Es modifica l’article 18 de la Llei 5/1998, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 18. Funcions

»Correspon al Consell Assessor:

»a) Informar sobre l’avantprojecte de pressupost d’explo-
tació i de capital de Ports de la Generalitat.

»b) Proposar al Comitè Executiu l’aprovació de les nor-
mes 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 in-
forme sobre qualsevol assumpte sobre el qual sigui con-
sultat 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 Ge-
neralitat.

»j) Qualsevol altra que li pugui ésser conferida d’acord 
amb la legislació vigent.»

Article 140. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 5/1998

Es modifica l’apartat 2 de l’article 19 de la Llei 5/1998, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El responsable o la responsable territorial de cada 
zona portuària porta a terme la gestió directa de la zona 
portuària corresponent i de les autoritzacions d’activi-
tat i de prestació de serveis portuaris, d’acord amb les 
directrius que dicti el gerent o la gerent de Ports de la 
Generalitat, i exerceix les funcions assignades reglamen-
tàriament.»
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Article 141. Modificació de l’article 26 de la 
Llei 5/1998

Es modifica l’article 26 de la Llei 5/1998, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 26. Recursos i actes administratius

»1. Els recursos administratius, reclamacions i revisions 
formulats contra els actes dictats en exercici de potes-
tats 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 ad-
ministracions públiques.

»2. Per a la interposició de recursos administratius, el 
Comitè Executiu té com a òrgan superior el president o 
presidenta de Ports de la Generalitat.

»3. Els actes administratius del president o presidenta de 
Ports de la Generalitat posen fi a la via administrativa.»

Article 142. Modificació de la rúbrica del 
títol IV de la Llei 5/1998

Es modifica la rúbrica del títol IV de la Llei 5/1998, que 
resta redactada de la manera següent:

«Títol IV. Gestió del domini públic portuari»

Article 143. Modificació de l’article 71 de la 
Llei 5/1998

1. Es modifica el títol de l’article 71 de la Llei 5/1998, 
que resta redactat de la manera següent:

«Article 71. Utilització del domini públic portuari»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 71 de la Llei 5/1998, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Per a la utilització del domini públic portuari per a 
usos en què concorrin circumstàncies especials d’ex-
clusivitat, d’intensitat, de perillositat o de rendibilitat, o 
que requereixin l’execució d’obres o d’instal·lacions, s’ha 
d’exigir sempre l’atorgament de l’autorització o conces-
sió administrativa corresponent, que n’ha d’acreditar el 
cànon o els cànons, de conformitat amb el que disposa 
aquesta llei.»

Article 144. Modificació de l’article 72 de la 
Llei 5/1998

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 72 de la Llei 5/1998, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El procediment per a l’atorgament de concessions i 
autoritzacions en el domini públic portuari es pot ini-
ciar d’ofici mitjançant la convocatòria del concurs cor-
responent o a instància d’una persona física o jurídica 
interessada.»

2. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 72 de la Llei 
5/1998, amb el text següent:

«4. El termini per a resoldre i notificar el procediment 
d’atorgament de concessions administratives per a l’ocu-
pació del domini públic portuari de la zona de serveis 
dels ports adscrits a Ports de la Generalitat, per un perío-
de superior a tres anys o per un altre d’inferior però amb 
obres o instal·lacions no desmuntables, és de nou mesos. 

Un cop transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’entén 
desestimada.»

Article 145. Modificació de l’article 77 de la 
Llei 5/1998

S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 77 de la Llei 5/1998, 
amb el text següent:

«6. L’exercici d’activitats en els espais portuaris està 
subjecte a comunicació prèvia quan no impliqui l’ocupa-
ció privativa del domini públic portuari i la seva durada 
no excedeixi d’un mes, sens perjudici del que disposa 
l’apartat 1. La comunicació prèvia s’ha de presentar deu 
dies abans de l’inici de l’activitat.»

Article 146. Modificació de l’article 84 de la 
Llei 5/1998

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 84 de la Llei 5/1998, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat pot au-
toritzar, amb l’audiència dels ajuntaments afectats, sense 
cap altre tràmit, les obres de manteniment, reparació i 
rehabilitació d’una concessió administrativa, i també les 
obres de millorament que no impliquen canvis substan-
cials respecte als projectes aprovats i les ampliacions 
concessionals amb superfície de domini públic portuari 
contigua amb un percentatge inferior al 10% de la super-
fície fixada en l’acta de reconeixement.»

2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 84 de la Llei 
5/1998, amb el text següent:

«3. Les concessions, un cop atorgades, s’han d’inscriure 
al Registre de la Propietat, sens perjudici del que disposa 
l’article 76.»

Article 147. Modificació de l’article 101 de la 
Llei 5/1998

Es modifica l’apartat 2 de l’article 101 de la Llei 5/1998, 
que resta redactat de la manera següent:

«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 con-
sideració d’agent de l’autoritat en l’exercici de les seves 
funcions i en els actes de servei.»

Article 148. Modificació de l’article 102 de la 
Llei 5/1998

S’afegeix una lletra, la k, a l’article 102.3 de la Llei 
5/1998, amb el text següent:

«k) La realització de les activitats a què fa referència l’ar-
ticle 77.6 sense haver-ho comunicat prèviament a l’Admi-
nistració portuària.»

Article 149. Modificació de l’annex 1 de la 
Llei 5/1998

1. Es modifica la lletra a de l’apartat 1.7 de l’annex 1 de 
la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

«a) L’Administració portuària, si escau, ha de suspendre 
la facturació dels serveis respecte a les mercaderies, les 
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embarcacions, els vehicles o qualsevol objecte o artefac-
te que prèviament declari en abandonament.»

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 1.7 de l’annex 1 de 
la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

«b) Als efectes del que estableix la lletra a, s’entén que hi 
ha abandonament a partir dels cinc mesos d’impagament 
o quan el possible valor en venda no assoleixi l’import de 
la facturació emesa no abandonada; tot això, sens per-
judici de la competència de l’Administració de duanes 
en la determinació de l’abandonament de mercaderies 
incloses en procediment de despatx. Es consideren di-
rectament abandonats els béns descrits que es trobin a 
la zona de servei portuària sense autorització i que no 
tinguin matrícula o dades suficients per a identificar-ne 
la persona propietària o consignatària.»

3. S’afegeix una lletra, la d, a l’apartat 1.7 de l’annex 1 de 
la Llei 5/1998, amb el text següent:

«d) Correspon a l’Administració portuària la propietat 
dels vaixells, vehicles i altres objectes i béns que han 
estat declarats en situació d’abandonament, i també les 
quantitats obtingudes en cas d’alienació mitjançant sub-
hasta pública.»

4. S’afegeix una lletra, la e, a l’apartat 1.7 de l’annex 1 de 
la Llei 5/1998, amb el text següent:

«e) Els vaixells, els vehicles, la maquinària i els estris en 
general que romanen a la zona de servei portuària per un 
període superior a un mes en el mateix lloc i presenten 
desperfectes que permeten de presumir-ne racionalment 
la situació d’abandonament i la condició de deixalla 
s’han de tractar com a residus.»

Article 150. Addició d’una disposició 
transitòria

S’afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 
5/1998, amb el text següent:

«Setena. Composició del Consell Assessor de Ports de 
la Generalitat

»Mentre el Govern no determini el nombre i la distri-
bució de les vocalies del Comitè Executiu i del Consell 
Assessor de Ports de la Generalitat, el Consell manté la 
composició actual.»

Capítol II. Modificació de la Llei 10/2000, del 7 
de juliol, d’ordenació del transport en aigües 
marítimes i continentals

Article 151. Modificació de l’article 1 de la 
Llei 10/2000

Es modifica l’article 1 de la Llei 10/2000, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 1. Objecte de la Llei

»1. Aquesta llei té per objecte la regulació del transport 
de passatgers, en aigües marítimes i continentals, en em-
barcacions que disposen de mitjans mecànics de propul-
sió, degudament autoritzades i amb retribució, amb inde-
pendència 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 llo-
guer no tingui com a finalitat última prestar el servei de 
transport de passatgers. Així mateix, en queden exclo-
sos el transport amb finalitat d’esbarjo sense rebre con-
traprestació econòmica i les activitats que es fan amb 
embarcacions que no disposen de mitjans mecànics de 
propulsió.»

Article 152. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 10/2000

Es modifica l’article 2 de la Llei 10/2000, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 2. Àmbit d’aplicació

»Es regeixen per aquesta llei els serveis de transport se-
güents:

»a) Transport en aigües continentals: el trasllat de passat-
gers que es fa íntegrament entre punts situats a les ribe-
res 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 si-
tuats al territori de Catalunya.

»b) Transport en aigües marítimes: el trasllat de passat-
gers que es fa íntegrament entre ports i llocs del litoral 
de Catalunya i el que es fa entre aquests i els punts si-
tuats 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.»

Article 153. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 10/2000

Es modifica l’article 3 de la Llei 10/2000, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 3. Serveis de transport de passatgers

»1. Els serveis de transport de passatgers són els desti-
nats principalment al transport de persones i, si escau, 
llurs equipatges. S’entén que són compresos dins aques-
ta 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 proveï-
des de mitjans mecànics de propulsió.

»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 itine-
raris, 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.»

Article 154. Modificació de l’article 4 de la 
Llei 10/2000

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 10/2000, 
que resta redactat de la manera següent:
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«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 155. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 10/2000

Es modifiquen les lletres b i f de l’apartat 2 de l’article 7 
de la Llei 10/2000, que resten redactades de la manera 
següent:

«b) La documentació acreditativa que l’embarcació o les 
embarcacions que es destinen al servei sol·licitat com-
pleixen els requisits exigits per la normativa vigent per 
a poder navegar i que compleixen els requeriments tèc-
nics 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 se-
guretat del transport i de la vida humana a la mar i en 
matèria d’inspecció tècnica i operativa d’embarcacions 
i tripulacions.»

«f) Una declaració responsable de no tenir cap deute 
amb l’Administració de la Generalitat, i d’estar al cor-
rent de les obligacions fiscals i tributàries amb aquesta 
Administració i amb l’Administració General de l’Estat, 
i també d’estar al corrent de les obligacions amb la se-
guretat social, amb l’autorització expressa per a la seva 
comprovació d’ofici per part del departament competent 
en matèria de transports.»

Article 156. Modificació de l’article 10 de la 
Llei 10/2000

Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 10/2000, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El termini per a resoldre i notificar les sol·licituds 
d’autorització que són objecte d’aquesta llei és de tres 
mesos. Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha 
dictat i notificat cap resolució expressa, s’entén que són 
desestimades.»

Article 157. Modificació de l’article 21 de la 
Llei 10/2000

Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 10/2000, 
que resta redactat de la manera 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 158. Modificació de l’article 23 de la 
Llei 10/2000

Es modifica l’article 23 de la Llei 10/2000, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 23. Òrgans competents per a imposar sancions

»1. La competència per a imposar les sancions establer-
tes per aquesta llei correspon al departament competent 
en matèria de transports.

»2. Les sancions molt greus han d’ésser imposades pel 
titular o la titular de la direcció general competent en 
matèria de transports.

»3. Les sancions greus i les sancions lleus han d’ésser 
imposades pel titular o la titular del servei territorial cor-
responent.»

Capítol III. Modificació de la Llei 12/2002, del 
14 de juny, del transport per cable

Article 159. Modificació de l’article 8 de la 
Llei 12/2002

Es modifica la lletra a de l’article 8.2 de la Llei 12/2002, 
que resta redactada de la manera 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 a uns horaris aprovats per 
l’Administració; i també les instal·lacions que, dedicades 
a un ús turístic o de lleure, gaudeixen d’entitat pròpia.»

Capítol IV. Modificació de la Llei 4/2006, del 
31 de març, ferroviària

Article 160. Modificació de l’article 36 de la 
Llei 4/2006

S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 36 de la Llei 4/2006, 
amb el text següent:

«4. El departament competent en matèria de transport 
pot establir, per raons d’interès general, serveis mixtos 
o combinats de transport de viatgers, ferroviari i per 
carretera, de manera que l’explotació la faci de manera 
conjunta la mateixa empresa operadora. Aquests ser-
veis s’han de prestar, amb caràcter general, en règim de 
concessió administrativa, i els són aplicables les normes 
d’aquesta llei i, en tot el que sigui procedent, la norma-
tiva dels serveis regulars de transports de viatgers per 
carretera establerta per la Llei 12/1987, del 28 de maig, 
de regulació del transport de viatgers per carretera mit-
jançant vehicles de motor.»

Article 161. Modificació de l’article 38 de la 
Llei 4/2006

Es modifica l’apartat 3 de l’article 38 de la Llei 4/2006, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Els empleats del titular de la infraestructura, de les 
empreses ferroviàries i de les empreses operadores que 
presten el servei tenen, en els actes de servei i en els mo-
tivats per aquests, la consideració d’agents de l’autoritat 
en l’exercici de llurs funcions, especialment les de vi-
gilància immediata de l’observança, pels usuaris i per 
tercers en general, de les regles que estableixen les lleis 
i els reglaments i les condicions generals d’utilització. 
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 
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tramitació de les denúncies presentades i la imposició de 
les sancions corresponents, si escau.»

Article 162. Modificació de l’article 63 de la 
Llei 4/2006

Es modifica la lletra b de l’article 63 de la Llei 4/2006, 
que resta redactada de la manera següent:

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

Article 163. Modificació de l’article 64 de la 
Llei 4/2006

Es modifica la lletra a de l’article 64 de la Llei 4/2006, 
que resta redactat de la manera següent:

«a) Incomplir, l’empresa ferroviària, les condicions es-
sencials que fixen les autoritzacions, els altres títols habi-
litants i els contractes formalitzats amb l’Administració, 
de manera que es vegin alterades significativament les 
condicions d’utilització del servei per part dels usuaris, 
sempre que no hi concorrin les circumstàncies perquè 
sigui una infracció molt greu. Es consideren essencials 
les condicions relatives a la freqüència i a la regularitat 
del servei sempre que llur incompliment comporti inter-
rupcions i retards significatius.»

Article 164. Modificació de l’article 65 de la 
Llei 4/2006

S’afegeix una lletra, la q, a l’article 65 de la Llei 4/2006, 
amb el text 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 concorrin les circumstàncies perquè sigui una in-
fracció molt greu o greu.»

Article 165. Modificació de l’article 66 de la 
Llei 4/2006

S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 66 de la Llei 4/2006, 
amb el text següent:

«8. En el cas de les infraccions tipificades pels articles 
63.b, 64.a i 65.q, tenen la consideració d’infraccions in-
dependents les que es cometin de manera reiterada, tant 
si és perquè afecten diverses circulacions ferroviàries, 
diverses línies ferroviàries o perquè s’estenen al llarg de 
diversos dies, successius o no.»

Article 166. Modificació de l’article 67 de la 
Llei 4/2006

S’afegeix un paràgraf a l’apartat 4 de l’article 67 de la 
Llei 4/2006, amb el text següent:

«A aquests efectes, les empreses ferroviàries poden fer, 
abans de l’inici o durant la jornada laboral d’aquest per-
sonal, les actuacions adequades de prevenció, control i 
seguiment per a la detecció de nivells d’alcohol, d’estu-
pefaents, de substancies tòxiques o d’altres substàncies, 
i han d’aplicar les mesures disciplinàries corresponents 

si el personal es nega a sotmetre’s a les proves o en els 
casos de deteccions positives.»

Capítol V. Modificació del text refós de 
la Llei de carreteres aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2009, del 25 d’agost

Article 167. Modificació de l’article 41 del 
text refós de la Llei de carreteres

S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 41 del text refós de la 
Llei de carreteres, amb el text següent:

«4. El termini per a resoldre i notificar el procediment 
d’establiment de la línia d’edificació de carreteres a una 
distància inferior a la regulada amb caràcter general és 
de sis mesos. En els procediments iniciats a sol·licitud de 
la persona interessada, la sol·licitud s’entén desestimada 
un cop transcorregut aquest termini.»

Article 168. Modificació de l’article 42 del 
text refós de la Llei de carreteres

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 42 del text 
refós de la Llei de carreteres, que resten redactats de la 
manera següent:

«42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publi-
citat en una franja de cent metres mesurada des de l’ares-
ta exterior de la calçada i que sigui visible des de la zona 
de domini públic de la carretera. Aquesta prohibició no 
dóna dret a indemnització.

»42.2 La prohibició que estableix l’apartat 1 no és apli-
cable en els casos següents:

»a) Als sòls urbans de carreteres amb una calçada única 
per a ambdós sentits de circulació.

»b) Als sòls urbans de carreteres amb calçades separades 
en què la velocitat màxima permesa sigui inferior a vui-
tanta quilòmetres per hora.

»c) Als sòls urbans de carreteres amb calçades sepa-
rades en què la velocitat màxima permesa sigui igual 
o inferior a la velocitat màxima establerta pel Codi de 
circulació als municipis de Badalona, Barcelona, Cas-
telldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobre-
gat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rei-
xac, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet 
i Viladecans.»

Article 169. Modificació de l’article 43 del 
text refós de la Llei de carreteres

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 43 del text refós de la 
Llei de carreteres, amb el text següent:

«3. El termini per a resoldre i notificar el procediment 
d’autorització d’obres o activitats en les zones de servi-
tud o dins la zona delimitada per la línia d’edificació a les 
carreteres és de sis mesos. En els procediments iniciats a 
sol·licitud de la persona interessada, la sol·licitud s’entén 
desestimada un cop transcorregut aquest termini.»
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Article 170. Modificació de l’article 52 del 
text refós de la Llei de carreteres

S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 52 del text refós de la 
Llei de carreteres, amb el text següent:

«5. En el cas d’obres o instal·lacions publicitàries en 
zones prohibides per la legislació, s’entén abandonada 
qualsevol instal·lació que no disposi de la identificació 
del seu propietari, o el propietari de la qual no es pugui 
identificar per mitjà de l’anunciant o el propietari dels 
terrenys. En aquest cas, el departament competent pot 
ordenar al propietari dels terrenys, directament, la de-
molició de les obres i la retirada de les instal·lacions, i 
impedir-ne definitivament els usos.»

Article 171. Modificació de l’article 56 del 
text refós de la Llei de carreteres

S’afegeix una lletra, la k, a l’article 56.4 del text refós de 
la Llei de carreteres, amb el text següent:

«k) Ocupar de manera temporal les zones de domini 
públic, de servitud i d’afectació per realitzar-hi usos i 
activitats relacionades amb la prestació de serveis de na-
turalesa sexual.»

Article 172. Modificació de l’article 58 del 
text refós de la Llei de carreteres

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 58 del text refós de 
la Llei de carreteres, que resta redactat de la manera se-
güent:

«58.3 Són responsables de les infraccions per l’ocupa-
ció temporal de les zones de domini públic, de servitud 
i d’afectació per a realitzar-hi usos i activitats relaciona-
des 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 els acceptes.»

Article 173. Modificació de l’article 60 del 
text refós de la Llei de carreteres

1. S’afegeix un paràgraf a l’apartat 2 de l’article 60 del 
text refós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

«En matèria d’infraccions publicitàries, es considera 
que hi ha intencionalitat, a l’efecte d’agreujar la gradu-
ació de la infracció, en el cas de manca d’identificació 
del propietari de la instal·lació publicitària en la mateixa 
instal·lació. També es considera que hi ha intencionalitat 
en el cas d’emplaçament de la instal·lació publicitària a 
la via pública o en terrenys de qualsevol administració 
o particulars, si no es disposa de l’autorització de l’ad-
ministració o del particular propietari del terreny per a 
fer-ne l’ocupació.»

2. S’afegeix una lletra, la d, a l’article 60.4 del text refós 
de la Llei de carreteres, amb el text següent:

«d) Al director o directora del Servei Català de Trànsit, 
les infraccions tipificades per l’article 56.4.k. A aquest 
efecte, el procediment sancionador ha d’ésser tramitat 
pel departament competent en matèria de seguretat per 
mitjà del Servei Català de Trànsit.»

Article 174. Addició d’una disposició 
addicional al text refós de la Llei de 
carreteres

S’afegeix una disposició addicional, la tercera, al text re-
fós de la Llei de carreteres, amb el text següent:

«Tercera. Prohibició específica

»1. Es prohibeix l’ocupació temporal de les zones de do-
mini públic, de servitud i d’afectació per a dur-hi a terme 
usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis 
de naturalesa sexual que no són compatibles amb la se-
guretat de la via i amb la finalitat d’aquesta.

»2. S’ha d’establir un protocol d’actuació de suport i pro-
tecció a les persones que duen a terme usos i activitats 
relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa 
sexual.»

Capítol VI. Modificació de la Llei 4/1998, del 
12 de març, de protecció de Cap de Creus

Article 175. Modificació de l’annex 1 de la Llei 
4/1998

S’afegeix un paràgraf a l’apartat final de l’annex 1 de la 
Llei 4/1998, amb el text següent:

«En resta exclòs l’àmbit de la Vall de Santa Creu, d’acord 
amb la delimitació inclosa en l’annex 5.»

Article 176. Modificació de l’annex 2 de la Llei 
4/1998

1. Es modifica l’apartat primer de la delimitació del Pa-
ratge natural d’interès nacional de la serra de Rodes, ter-
me municipal del Port de la Selva, que consta a l’annex 
2 de la Llei 4/1998, que resta redactat de la manera se-
güent:

«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 Santa 
Creu amb el camí que ascendeix al monestir de Sant Pere 
de Rodes. El límit del PNIN va riera avall, de la qual in-
clou els dos marges, fins que arriba al punt en què la ri-
era 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 inclo-
sa en 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, de la qual inclou els dos mar-
ges, fins que troba el quart torrent tributari d’aquesta ri-
era, 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 
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de Mar; en aquest punt creua el límit entre els termes 
municipals del Port de la Selva i la Selva de Mar.»

2. Es modifica l’apartat final de la delimitació del Parat-
ge natural d’interès nacional de la serra de Rodes que 
consta a l’annex 2 de la Llei 4/1998, que resta 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.»

Article 177. Addicció d’un annex a la Llei 
4/1998

S’afegeix com a annex 5 de la Llei 4/1998 el mapa con-
tingut a l’annex de la present llei, en què es delimita car-
togràficament l’àmbit de la Vall de Santa Creu, el qual 
queda exclòs del Parc Natural del Cap de Creus i del Pla 
d’espais d’interès natural.

Títol VIII. Àmbit del procediment 
administratiu

Capítol I. Modificació de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya

Article 178. Modificació de l’article 10 de la 
Llei 26/2010
1. Es modifica l’apartat 7 de l’article 10 de la Llei 
26/2010, que resta redactat de la manera següent:

«7. El règim jurídic de l’encàrrec de gestió no és aplica-
ble si l’encàrrec té un objecte propi d’un contracte inclòs 
en l’àmbit d’aplicació de la legislació de contractes del 
sector públic. D’acord amb el que disposa la dita legis-
lació, l’encàrrec només es pot fer a organismes o entitats 
públiques que tinguin la condició de mitjà propi de l’ad-
ministració, organisme o entitat pública.»

2. S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 10 de la Llei 
26/2010, amb el text següent:

«8. Les diferents administracions públiques catalanes 
poden delegar funcions públiques en els col·legis profes-
sionals competents per raó de la matèria, especialment 
les que es refereixen a funcions de comprovació docu-
mental i tècnica dels treballs, i també, si escau, d’excel-
lència professional, preceptius per a l’obtenció de títols 
administratius habilitants, o en altres procediments, tra-
mitacions administratives o processos de contractació. 
La delegació es formalitza per mitjà de convenis de de-
legació que n’han d’establir les condicions i llur abast.»

Article 179. Modificació de l’article 43 de la 
Llei 26/2010

Es modifica l’apartat 4 de l’article 43 de la Llei 26/2010, 
que resta redactat de la manera següent:

«4. En els procediments iniciats d’ofici, l’administració 
pública només pot utilitzar i requerir les comunicaci-
ons electròniques en les relacions amb els interessats si 
aquests ho accepten, llevat que s’hagi establert per regla-
ment l’obligació de comunicar-s’hi utilitzant només mit-
jans electrònics, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.»

Article 180. Modificació de l’article 45 de la 
Llei 26/2010

Es modifica l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei 26/2010, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, les per-
sones físiques poden utilitzar també alguns dels sistemes 
de signatura electrònica admesos per les administracions 
públiques.»

Article 181. Modificació de l’article 61 de la 
Llei 26/2010

Es modifica l’apartat 1 de l’article 61 de la Llei 26/2010, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El procediment d’elaboració d’un projecte de dispo-
sició 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 d’ésser conjunta o del titular o la titular del 
Departament de la Presidència.»

Article 182. Modificació de l’article 66 de la 
Llei 26/2010

Es modifica l’apartat 1 de l’article 66 de la Llei 26/2010, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Si l’aprovació de la disposició reglamentària corres-
pon al Govern, la iniciativa s’ha de posar en coneixement 
dels diferents departaments perquè formulin, si escau, 
les observacions que considerin convenients prèviament 
als tràmits d’audiència i d’informació pública.»

Article 183. Modificació de l’article 67 de la 
Llei 26/2010

S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 67 de la Llei 26/2010, 
amb el text següent:

«6. El tràmit d’audiència als ciutadans establert per 
aquest article no és aplicable a les disposicions que regu-
len els òrgans, els càrrecs i les autoritats del Govern, ni 
tampoc a les disposicions orgàniques de l’Administració 
de la Generalitat o dels organismes que té adscrits o que 
en depenen.»

Article 184. Modificació de l’article 109 de la 
Llei 26/2010

Es modifica l’apartat 3 de l’article 109 de la Llei 26/2010, 
que resta redactat de la manera 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 regulen l’atorgament, 
sens perjudici de l’aplicació supletòria del que estableix 
aquesta llei.»
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Article 185. Modificació de l’article 110 de la 
Llei 26/2010

Es modifica l’article 110 de la Llei 26/2010, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 110. Contingut

»1. Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes 
següents:

»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 Ge-
neralitat 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 de 
realitzar per a complir-lo.

»e) El finançament, si l’objecte del conveni ho requereix, 
amb indicació de les partides pressupostàries que auto-
ritzen la despesa.

»f) Els compromisos que assumeixen les parts.

»g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el rè-
gim 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’expi-
ració 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 específi-
ca a aquests efectes.

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

»k) Les mesures que es poden adoptar en cas d’incom-
pliment 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 competèn-
cia de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

»2. Els protocols han de contenir, si escau, els aspectes es-
tablerts per les lletres a, b, c, d, e, g, h, i, j i l de l’apartat 1.

»3. Els convenis i els protocols s’han de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
departament corresponent.»

Article 186. Modificació de la disposició 
addicional sisena de la Llei 26/2010

Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 
26/2010, que resta redactada de la manera següent:

«Sisena. Signatura electrònica per als òrgans i el perso-
nal de les administracions públiques

»1. El Govern ha de promoure la provisió de mecanismes 
d’identificació i de signatura electrònica reconeguda als 

òrgans administratius i al personal de les administraci-
ons, i n’ha de determinar les condicions d’ús correspo-
nents.

»2. L’Agència Catalana de Certificació pot prestar els 
seus serveis a totes les entitats del sector públic de Ca-
talunya, i també a les entitats que en depenen, públiques 
o privades. En aquest cas, l’expedició, la renovació, la 
modificació i l’actualització dels certificats reconeguts 
s’han de fer amb la comprovació prèvia de la identitat i 
de les dades personals amb els registres administratius o 
de personal corresponents, sense necessitat de comparèi-
xer personalment.

»3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2, el lliura-
ment dels dispositius segurs de signatura electrònica s’ha 
d’efectuar sempre de manera presencial als òrgans ad-
ministratius i al personal de l’administració que sol·licita 
els certificats.»

Article 187. Modificació de la disposició 
addicional setena de la Llei 26/2010

Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 
26/2010, que resta redactada de la manera següent:

«Setena. Signatura electrònica per a la ciutadania

»1. L’Agència Catalana de Certificació pot subministrar 
certificats reconeguts de signatura electrònica, en règim 
de lliure concurrència, a les persones que ho sol·licitin, 
amb la comprovació prèvia específica de llur identitat 
per part d’una entitat pública de l’Administració de la 
Generalitat o d’altres entitats de registre col·laboradores, 
públiques o privades.

»2. La renovació, la modificació o l’actualització del 
certificat reconegut no requereix la compareixença del 
ciutadà o ciutadana, amb independència del termini que 
hagi transcorregut des de l’emissió del primer certificat 
reconegut, llevat que aquest hagi estat revocat o hagi ex-
pirat.

»3. La compareixença del ciutadà o ciutadana tampoc 
no es requereix quan la comprovació de la seva identi-
tat, en qualsevol procés de certificació, es fa mitjançant 
la introducció d’una altra identitat digital, i en concret 
d’un identificador d’usuari o usuària i d’una contrase-
nya, en els casos en què el procediment inicial d’iden-
tificació i lliurament de la contrasenya equival al de 
subministrament de la signatura electrònica avançada 
per part de l’entitat pública prestadora de serveis de 
certificació.»

Article 188. Derogació de la disposició 
addicional novena de la Llei 26/2010

Es deroga la disposició addicional novena de la Llei 
26/2010.

Article 189. Modificació de la disposició final 
segona de la Llei 26/2010

Es modifica l’apartat 4 de la disposició final segona de 
la Llei 26/2010, que resta redactat de la manera següent:

«4. Els organismes supramunicipals poden prestar els 
serveis necessaris per a garantir l’efectivitat dels drets 
en l’àmbit dels municipis que no disposin dels mit-
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jans tècnics i organitzatius necessaris per a prestar-los. 
Amb aquests efectes, les entitats de l’Administració lo-
cal de Catalunya també poden establir convenis de col-
laboració amb els departaments de l’Administració de la 
Generalitat. Tot això, sens perjudici de la col·laboració i 
cooperació que ordinàriament duguin a terme per mitjà 
del Consorci Administració Oberta de Catalunya, en l’ús 
dels mitjans electrònics.»

Disposicions addicionals

Primera. Prestació indirecta del servei 
d’abastament mitjançant la xarxa 
d’abastament Ter–Llobregat

1. Correspon al departament al qual és adscrit l’Ens 
d’Abastament d’Aigua la licitació i l’adjudicació dels con-
tractes administratius de gestió i prestació de serveis pú-
blics, a què fa referència l’article 37.1.a del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre.

2. Els drets de naturalesa econòmica a què doni lloc l’ex-
plotació i la gestió de les instal·lacions que integren la 
xarxa Ter-Llobregat de manera indirecta es consideren 
ingressos de la Generalitat, en els termes que s’esta-
bleixin en el contracte corresponent. Aquests ingressos 
s’han de destinar a l’exercici de les competències de la 
Generalitat en matèria d’aigües, d’acord amb la legisla-
ció vigent.

3. L’adjudicació dels contractes administratius per a 
l’explotació i la gestió indirecta de les instal·lacions que 
constitueixen la xarxa d’abastament Ter-Llobregat supo-
sa l’adscripció a la persona jurídica titular del contrac-
te dels mitjans personals i materials necessaris per a la 
prestació eficient del servei públic.

Segona. Dissolució de l’Ens d’Abastament 
d’Aigua

1. Es dissol l’Ens d’Abastament d’Aigua, creat per la Llei 
4/1990, del 9 de març, d’ordenació de l’abastament de 
l’aigua de l’àrea de Barcelona. El patrimoni de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua és assumit per la Generalitat. Els 
béns que en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei es-
tiguin adscrits a l’Ens d’Abastament d’Aigua s’incorpo-
ren al patrimoni de la Generalitat i no se’n modifica la 
qualificació jurídica original. Sens perjudici del que es-
tableixen els articles 6 i 13 d’aquesta llei, la Generalitat 
se subroga en la posició jurídica de l’Ens d’Abastament 
d’Aigua pel que fa als béns, els drets i les obligacions de 
qualsevol tipus de què sigui titular. Aquests béns s’han 
de destinar a l’exercici de les competències de la Gene-
ralitat en matèria d’aigües, d’acord amb la legislació vi-
gent.

2. La dissolució a què fa referència l’apartat 1 no té efec-
tes fins que no es faci efectiva la formalització dels con-
tractes administratius de gestió i prestació de serveis pú-
blics, d’acord amb el que estableix l’article 37.1.a del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, 
i la disposició addicional primera.

Tercera. 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 l’1 
de gener de 2013, resta en suspens la vigència de l’arti-
cle 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport. Tanmateix, 
es manté la vigència de les infraccions tipificades en els 
epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius a l’obli-
gació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la 
no-contractació de l’assegurança preceptiva.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i fins l’1 
de gener de 2013, resta en suspens la vigència de la in-
fracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 del text 
únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2000, del 31 de juliol, solament pel que fa a l’incompli-
ment d’alguna de les obligacions o condicions establertes 
per la dita llei en matèria de titulació de tècnics.

3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalitza-
ció, per sobreseïment, dels expedients sancionadors que 
estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei per fets que no serien constitutius d’infrac-
ció administrativa, d’acord amb el règim temporal de 
suspensió de vigència establert pels apartats 1 i 2.

Quarta. Foment de la facturació electrònica

Amb l’objectiu de fer plenament efectives les determina-
cions de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, d’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya, les entitats del 
sector públic de Catalunya han de promoure l’ús de la 
factura electrònica com a condició d’execució dels con-
tractes del sector públic.

Disposicions transitòries

Primera. Règim jurídic aplicable als 
expedients iniciats a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei

1. Als procediments d’autorització d’oficines de farmà-
cia que a l’entrada en vigor d’aquesta llei estiguin pen-
dents de resolució administrativa ferma els és aplicable 
el punt 3 de l’apartat primer de la lletra g de l’article 
6 de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d’ordenació 
farmacèutica de Catalunya, afegit per l’article 97 de la 
present llei.

2. Als procediments d’autorització d’oficines de farmà-
cia que a l’entrada en vigor d’aquesta llei estiguin pen-
dents de resolució administrativa ferma els és aplicable 
l’apartat 6 de l’article 8 de la Llei 31/1991, afegit per l’ar-
ticle 98 de la present llei, llevat dels procediments cor-
responents a sol·licituds de noves oficines de farmàcia en 
què juntament amb la sol·licitud el farmacèutic o farma-
cèutica hagi designat local.

Segona. Règim transitori del desplegament 
reglamentari de la Llei 12/2008

Mentre no es faci l’adaptació del desplegament regla-
mentari, previst en la disposició final primera d’aquesta 
Llei, resten vigents totes les disposicions reglamentàries 
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dictades per al desplegament de la Llei 12/2008, del 31 
de juliol, de seguretat industrial, en tot allò que no s’opo-
si a la present llei.

Tercera. Règim transitori dels òrgans de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua

1. Mentre no entri en vigor la modificació dels Estatuts 
de l’Agència Catalana de l’Aigua per a adequar-los a les 
modificacions de l’article 11 del text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya, establertes per l’article 
8 d’aquesta llei, la composició, les funcions i el funciona-
ment dels òrgans de l’Agència Catalana de l’Aigua a què 
fan referència aquestes modificacions es regeixen transi-
tòriament pel que estableix la normativa reglamentària 
vigent abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Mentre no es faci efectiva la dissolució de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua, de conformitat amb el que esta-
bleix la disposició addicional segona, aquest ens conti-
nua transitòriament en l’exercici de les seves funcions.

Quarta. Contractació de l’Agència Catalana 
de l’Aigua

Els expedients de contractació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei 
es regeixen pel que estableix l’article 9.3 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, en la 
redacció anterior a la modificació feta en el dit precepte 
per la present llei. A aquest efecte, s’entén que els expe-
dients de contractació han estat iniciats si s’ha publicat 
la corresponent convocatòria del procediment d’adjudi-
cació del contracte. En els casos de procediments nego-
ciats, per a determinar el moment d’iniciació cal prendre 
en consideració la data d’aprovació dels plecs.

Cinquena. Adaptació de les fiances 
constituïdes pels titulars d’explotacions 
mineres

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 de tenir constituïda i, 
si escau, el retorn de la quantia que excedeixi aquest im-
port, d’acord amb el que estableix l’article 8 de la Llei 
12/1981, del 24 de desembre, per la qual s’estableixen 
normes addicionals de protecció dels espais d’interès na-
tural afectats per activitats extractives, modificat per la 
present llei.

Sisena. Termini per a la transformació de la 
Federació Catalana d’Esports per a Tothom en 
la Unió d’Agrupacions Esportives de Catalunya

La Federació Catalana d’Esports per a Tothom ha de 
prendre la decisió a què fa referència la disposició addi-
cional desena del text únic de la Llei de l’esport, creada 
per l’article 40, en el termini de tres mesos a comptar de 
l’entrada en vigor de la present llei.

Setena. Condicions d’acreditació exigibles a 
les entitats de serveis socials

1. Resten vigents les condicions d’acreditació exigibles a 
qualsevol entitat amb independència de la seva titularitat 
tenint en compte els criteris exigibles següents:

a) L’establiment de nivells mínims comuns per a la qua-
litat dels serveis. Aquests paràmetres mínims comuns 
s’han de definir en funció dels aspectes estructurals i 
funcionals dels serveis i dels recursos humans dels cen-
tres respecte a la titulació, les competències i la dimensió 
de les plantilles.

b) L’establiment d’unes condicions laborals homogènies 
entre el personal i els professionals de les entitats inte-
grades a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

c) Les actuacions i els requeriments necessaris per a ga-
rantir el compliment de la normativa ambiental.

d) La participació de l’entitat en el sistema d’informació 
social, tant pel que fa a la informació que ha d’aportar 
com als informes i a la informació individual a la qual 
pot tenir accés.

e) La informació economicofinancera i de gestió i la que 
permeti l’avaluació dels centres.

f) Els protocols o les guies de procediments d’atenció, 
que s’han de definir i implantar de comú acord entre les 
administracions i entitats de la Xarxa de Serveis Socials 
d’Atenció Pública.

2. Els criteris establerts per l’apartat 1 són els mateixos 
que han de constar en les disposicions reglamentàries 
que s’aprovin després de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Vuitena. Sistema de contribució econòmica del 
cost de les obres de regadiu

El sistema de contribució econòmica del cost de les 
obres de regadiu a executar establert per l’article 47.2.a.2 
del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de 
novembre, en la redacció donada per aquesta llei, pot 
ésser aplicable a les obres que estiguin en execució en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, sempre que 
sigui viable tècnicament i econòmicament.

Disposicions derogatòries

Primera. Derogació de normes amb rang de llei

Es deroguen totes les normes amb rang de llei que s’opo-
sin al que estableix aquesta llei, i específicament les se-
güents:

a) Llei 10/1981, del 2 de desembre, de creació de l’Insti-
tut Català de Serveis a la Joventut.

b) Els articles 30, 31, 32, 36, 37 i 38 de la Llei 7/1997, del 
18 de juny, d’associacions.

c) A partir de la data de dissolució efectiva de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional segona, resten derogats els articles 
36, 40, 41, 42 i 43 i la disposició transitòria tercera del 
text refós de la legislació en matèria d’aigües de Cata-
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lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de no-
vembre.

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 el 
Decret 207/1999, del 27 de juliol, sobre l’estructura i el 
funcionament del Consell Català d’Associacions.

Tercera. Derogació dels annexos de la Llei 
23/2002

Es deroguen els annexos de la Llei 23/2002, del 18 de 
novembre, d’adequació de procediments administratius 
en relació amb el règim de silenci administratiu i el ter-
mini de resolució i notificació, i de primera modificació 
dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, que foren declarats vigents per la 
disposició derogatòria segona de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya.

Disposicions finals

Primera. Adaptació del desplegament 
reglamentari de la Llei 12/2008

El Govern ha de dictar, en el termini d’un any a comptar 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les disposicions re-
glamentàries necessàries per a adaptar el desplegament 
reglamentari de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de se-
guretat industrial, a les modificacions que s’hi incorpo-
ren per mitjà de la present llei.

Segona. Modificació dels Estatuts de l’Agència 
Catalana de l’Aigua

El Govern ha d’aprovar la modificació dels Estatuts de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per tal d’adaptar-los al que 
estableix aquesta llei en el termini de sis mesos a comp-
tar de la data d’entrada en vigor.

Tercera. Especificacions tècniques per a la 
revisió anual de les fiances de restauració de 
les activitats extractives

Les especificacions tècniques per a la revisió anual de 
l’import de les fiances de restauració de les activitats 
extractives s’han de concretar per mitjà d’una ordre del 
conseller o consellera del departament competent en 
matèria de protecció dels espais afectats per activitats 
extractives, que s’ha d’aprovar en el termini d’un any a 
comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Quarta. Autorització per a l’aprovació de 
textos refosos

1. Amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica i el 
coneixement estricte de la llei, s’autoritza el Govern per-
què, en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, aprovi tants textos refosos com 
calguin per a incorporar les modificacions que conté 
aquesta llei.

2. Els textos refosos han de comprendre la regularitza-
ció, l’aclariment i l’harmonització dels textos legislatius 
que modifica aquesta llei.

Cinquena. Sentit del silenci en determinats 
procediments administratius

En els procediments administratius d’autorització d’ús 
de la zona de servitud de protecció corresponent al lito-
ral de Catalunya i d’inscripció en el Registre de Centres 
Especials de Treball per a Persones amb Disminució de 
Catalunya, i sens perjudici de l’obligació de l’Adminis-
tració de resoldre expressament, el venciment del ter-
mini de sis mesos sense que s’hagi notificat la resolució 
expressa legitima la persona interessada per a entendre 
desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

Sisena. Habilitació al Govern

1. S’habilita el Govern per a modificar l’annex de la Llei 
23/2002, del 18 de novembre, d’adequació de procedi-
ments administratius en relació amb el règim de silenci 
administratiu i el termini de resolució i notificació, i de 
primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 
13/1989, d’organització i procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sempre 
que aquesta modificació comporti que el termini per a la 
resolució i la notificació del procediment sigui inferior 
a sis mesos o que estableixi el sentit positiu del silenci 
administratiu.

2.La Comissió Jurídica Assessora ha d’emetre un dicta-
men previ sobre la modificació a què fa referència l’apar-
tat 1.

Setena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
llevat dels articles 8.1, 8.3, 12, 13, 14, 15, i 16, que entren 
en vigor a partir de la data en què es faci efectiva la dis-
solució de l’Ens d’Abastament d’Aigua, d’acord amb el 
que estableix la disposició addicional segona.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català
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Annex: Delimitació cartogràfica de l’àmbit 
de la Vall de Santa Creu exclòs del Parc 
Natural de Cap de Creus i del Pla d’espais 
d’interès natural
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Annex: 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
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Llei de reestructuració del sector públic per 
a agilitar l’activitat administrativa
Tram. 200-00009/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 21.12.2011, DSPC-P 37

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de de-
sembre de 2011, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa (tram. 200-00009/09) i 
les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de reestructuració del sector públic per 
a agilitar l’activitat administrativa

Sumari

Preàmbul

Títol preliminar

Títol I. Supressió d’organismes i entitats

Capítol I. Laboratori General d’Assaigs i Investigació

Capítol II. Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil

Títol II. Organització de l’Administració

Capítol I. Àmbit de la salut

Secció primera. Modificació de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya

Secció segona. Modificació de la Llei 31/2002, del 30 de de-
sembre, de mesures fiscals i administratives

Secció tercera. Modificació de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, 
de l’Institut Català de la Salut

Secció quarta. Modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, 
de salut pública

Capítol II. Àmbit del territori

Secció primera. Modificació de la Llei 15/2001, del 14 de no-
vembre, de meteorologia

Secció segona. Modificació de la Llei 28/2002, del 30 de de-
sembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament i la 
Promoció de l’Alt Pirineu i Aran

Secció tercera. Modificació del text refós de la Llei de l’Institut 
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2003

Secció quarta. Modificació de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Secció cinquena. Modificació de la Llei 14/2009, del 22 de ju-
liol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuà-
ries

Capítol III. Àmbit de la cultura

Secció primera. Modificació de la Llei 4/1993, del 18 de març, 
del sistema bibliotecari de Catalunya

Secció segona. Canvi de denominació de l’Institut Català de 
les Indústries Culturals

Secció tercera. Modificació de la Llei 20/2000, del 29 de de-
sembre, de l’Institut Català de les Indústries Culturals

Secció quarta. Modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Secció cinquena. Modificació de la Llei 20/1987, del 12 de no-
vembre, de creació de l’Entitat Autònoma Institució de les Lle-
tres Catalanes

Secció sisena. Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres

Capítol IV. Altres àmbits

Secció primera. Modificació de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, 
del Centre d’Estudis d’Opinió

Secció segona. Modificació de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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

Secció quarta. Modificació de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, 
del Memorial Democràtic

Secció cinquena. Modificació de la Llei 14/2007, del 5 de de-
sembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau

Secció sisena. Modificació de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de 
creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Gene-
ralitat

Secció setena. Modificació de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya

Secció vuitena. Modificació de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya

Secció novena. Modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació

Secció desena. Modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

Secció onzena. Modificació de la Llei 10/2007, del 30 de juliol, 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Secció dotzena. Canvi de denominació de l’Institut Català de 
l’Adopció

Secció tretzena. Modificació de la Llei 13/1997, del 19 de 
novembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció

Secció catorzena. Modificació de la Llei 10/2010, del 7 de 
maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retorna-
des a Catalunya

Secció quinzena. Modificació de la Llei 9/1991, del 3 de maig, 
de l’Institut Català de l’Energia

Secció setzena. Modificació de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del 
Consell de Relacions Laborals

Secció dissetena. Modificació de la Llei 23/2009, del 23 de de-
sembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció

Secció divuitena. Canvi de denominació de l’Agència de Quali-
tat i Desenvolupament Professional en Salut

Secció dinovena. Modificació del Decret llei 4/2010, del 3 
d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’es-
tructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Secció vintena. Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres

Títol III. Consell Català de l’Empresa i Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana

Capítol I. Consell Català de l’Empresa

Capítol II. Agència de Suport a l’Empresa Catalana

Disposicions addicionals

Primera. Subrogació dels drets i les obligacions del Laboratori 
General d’Assaigs i Investigació i l’Institut d’Investigació Apli-
cada de l’Automòbil

Segona. Adscripció de mitjans a l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques i Sanitàries

Tercera. Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals
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Quarta. Composició del Plenari del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts

Cinquena. Denominació de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana

Disposicions transitòries

Primera. Patrimoni i pressupost del Laboratori General d’As-
saigs i Investigació

Segona. Patrimoni i pressupost de l’Institut d’Investigació Apli-
cada de l’Automòbil

Tercera. Junta de Govern i Consell Assessor de la Institució de 
les Lletres Catalanes

Quarta. Personal del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts i la Institució de les Lletres Catalanes

Cinquena. Aplicació de l’article 4.r de la Llei 6/2008

Disposicions derogatòries

Primera. Derogació de normes amb rang de llei

Segona. Derogació de normes amb rang reglamentari

Disposicions finals

Primera. Rang normatiu de la regulació de determinats òrgans 
administratius

Segona. Adaptació dels Estatuts de l’Institut Català d’Avaluaci-
ons Mèdiques i Sanitàries

Tercera. Adaptació dels Estatuts de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana

Quarta.  Mesures de dissolució d’organismes

Cinquena. Aprovació del Reglament de règim interior de l’Insti-
tut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Sisena. Presentació d’un projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2000

Setena. Entrada en vigor

Preàmbul

L’agilitació dels tràmits i dels processos propis de l’acti-
vitat administrativa i l’avenç en la reordenació i la racio-
nalització administrativa del sector públic de Catalunya 
es configuren com dos dels eixos principals de l’acció de 
govern per a aconseguir una administració àgil i soste-
nible al servei dels ciutadans i dels objectius de desen-
volupament econòmic i social. En coherència amb la vo-
luntat expressada en el Pla de govern 2011-2014, cal una 
administració pública que respongui amb més eficàcia i 
agilitat a les necessitats i els requeriments de ciutadans i 
empreses per a no generar a uns i altres costos inneces-
saris o desproporcionats.

Aquesta llei dóna resposta als objectius expressats i abor-
da una primera fase de la reestructuració de l’Adminis-
tració de la Generalitat i del seu sector públic a partir de 
diverses mesures, totes amb el denominador comú de la 
racionalització de les estructures i la reducció de costos.

S’estructura en quatre títols. El títol preliminar determi-
na l’objecte i les finalitats de la llei. Els títols I i II tenen 
caràcter general i inclouen, d’una banda, supressions 
d’organismes i entitats i, d’altra banda, preceptes d’or-
ganització i reordenació del sector públic amb una àm-
plia modificació de les lleis que el regulen. En canvi, el 
títol III està específicament destinat al Consell Català de 
l’Empresa i a l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.

En el títol I, sota la rúbrica de «Supressió d’organismes 
i entitats», s’estableix la dissolució de dues entitats de 

l’àmbit industrial (el Laboratori General d’Assaigs i In-
vestigació i l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Auto-
mòbil), les funcions de les quals són assumides directa-
ment pel departament competent en matèria d’indústria.

Ja dins del títol II, i sota la rúbrica general d’«Orga-
nització de l’Administració», s’inclou una reordenació 
administrativa molt àmplia, orgànica i funcional, que 
afecta diversos òrgans i entitats. S’estructura en quatre 
grans capítols. Els tres primers es dediquen a àmbits 
sectorials específics (salut, territori i cultura) i el quart 
agrupa regulacions referents a organismes i entitats di-
versos. El gruix principal de la regulació l’ocupen els 
preceptes relatius a la composició i organització d’òr-
gans col·legiats de direcció, govern o participació d’enti-
tats del sector públic i els preceptes sobre la composició 
d’altres òrgans dependents d’alguns organismes. L’eix 
vertebrador ve definit per l’objectiu d’aclarir i simplifi-
car les estructures respectives i, ensems, de facilitar-ne 
l’adaptació a l’evolució de l’organització administrativa. 
Les entitats afectades abasten un ampli espectre de la 
planta administrativa: Servei Català de la Salut, Servei 
Meteorològic de Catalunya, Institut per al Desenvolupa-
ment i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, Aeroports de Catalunya, 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, Entitat Autò-
noma de Jocs i Apostes, Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, Institut Català de l’Energia i Consell de 
Relacions Laborals. En aquesta mateixa línia, cal desta-
car les reduccions significatives del nombre de membres 
d’altres òrgans de govern de determinades entitats, com 
el Memorial Democràtic o l’Institut Català Internacio-
nal per la Pau.

D’altra banda, el títol II incorpora disposicions que am-
plien les funcions d’altres organismes (Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, Agència Tributària 
de Catalunya, Institut Català de l’Acolliment i l’Adop-
ció), llur concreció i reordenació (Institut Català de la 
Salut, Agència de Salut Pública de Catalunya, Agència 
de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció), llur règim d’au-
tonomia, organització i funcionament (Centre d’Estudis 
d’Opinió) i les funcions, l’organització i el règim jurídic 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que és la 
nova denominació de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals.

També en l’àmbit cultural, cal destacar la regulació del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes. Pel que fa al primer, com 
a entitat que té per objecte assessorar en l’àmbit de la 
política cultural i vetllar pel suport i la promoció de la 
creació artística, se’n regulen les funcions i la compo-
sició. Pel que fa a la Institució de les Lletres Catalanes, 
se’n regulen fonamentalment l’objecte, les funcions i 
l’organització.

Addicionalment als preceptes de dissolució i supressió 
d’entitats i organismes inclosos en el títol I, el títol II 
dissol les societats Viatges de Muntanya, SA, i Remo-
delacions Urbanes, SA, i estableix l’assumpció de llurs 
funcions per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl, respectivament.
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Fora de l’àmbit estrictament organitzatiu, però amb re-
percussió en l’esfera organitzativa, cal fer esment també 
de modificacions incloses en els capítols corresponents 
que afecten les lleis del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya –per a regular l’enllaç al Registre de planeja-
ment urbanístic de Catalunya i promoure la difusió del 
dret vigent a Catalunya–, d’universitats –per a facilitar 
el desplegament de l’espai europeu d’educació superior–, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra –per 
a regular aspectes vinculats al procés selectiu dels aspi-
rants i a la situació administrativa dels funcionaris que 
vulguin participar com a candidats en eleccions d’òr-
gans públics representatius–, d’educació de Catalunya 
–sobre l’aprovació dels estatuts de l’Institut Superior de 
les Arts–, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya –sobre l’aprovació dels estatuts 
de l’Agència de Migracions de Catalunya– i d’accés a 
l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del 
Servei Català de la Salut –per a precisar els titulars del 
dret a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de 
la Salut, amb l’objectiu de garantir l’equitat i la sosteni-
bilitat del sistema sanitari de cobertura pública.

Finalment, el títol III crea el Consell Català de l’Em-
presa i incorpora la regulació completa de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana, que és l’organisme que 
executa les polítiques del Govern en els àmbits de la 
innovació, la transferència tecnològica, la internacio-
nalització, el foment i la captació d’inversions i el mi-
llorament continuat de la productivitat de l’empresa, i 
que és objecte de difusió per mitjà de la marca ACC1Ó. 
En aquest sentit, la regulació inclou, en primer lloc, la 
definició de les finalitats, la naturalesa, el règim jurídic 
i les funcions específiques de l’Agència. Així mateix, 
incorpora la regulació dels òrgans de govern de l’Agèn-
cia, que són el Consell Rector, el Consell d’Adminis-
tració i la Presidència, i de l’òrgan de gestió, que és el 
conseller delegat o consellera delegada. L’estatut jurídic 
de l’Agència es completa amb la inclusió dels preceptes 
pertinents sobre personal, contractació, recursos eco-
nòmics, pressupost, patrimoni, comptabilitat i control 
econòmic i de gestió. És especialment remarcable la 
regulació del sistema de relacions de l’Agència amb el 
departament al qual és adscrita, que s’articula per mitjà 
d’un contracte de gestió pluriennal.

La Llei es completa, en primer terme, amb cinc dispo-
sicions addicionals, que estableixen, en primer lloc, la 
subrogació per part de l’Administració de la Generalitat, 
mitjançant el departament competent en matèria d’in-
dústria, dels drets i obligacions del Laboratori Gene-
ral d’Assaigs i Investigació i de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil, que es dissolen. De la mateixa 
manera, s’estableix, dins l’àmbit sanitari, l’adscripció 
de mitjans a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i 
Sanitàries. En matèria cultural, s’inclouen disposicions 
sobre la vigència dels estatuts de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals i sobre la composició del Plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

En les cinc disposicions transitòries, hi figuren precep-
tes sobre l’adscripció, al departament competent en ma-
tèria d’indústria, del patrimoni i el pressupost propis del 
Laboratori General d’Assaigs i Investigació i de l’Ins-
titut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil. Així ma-

teix, s’hi inclouen disposicions de dret transitori sobre 
la posada en pràctica progressiva del paquet de mesures 
adoptades en l’àmbit cultural: mesures sobre el mante-
niment de la composició dels òrgans de la Institució de 
les Lletres Catalanes, sobre el personal funcionari i la-
boral del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i 
de la Institució de les Lletres Catalanes, i sobre el termi-
ni per a la creació d’un instrument interactiu d’informa-
ció d’ajuts que ha de promoure el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts.

Les disposicions derogatòries inclouen la derogació ex-
pressa de les normes amb rang de llei i amb rang regla-
mentari afectades.

El text de la Llei es tanca amb set disposicions finals. La 
primera estableix el manteniment de la vigència amb rang 
reglamentari de determinades disposicions legals que re-
gulen diversos òrgans administratius i habilita el Govern 
per a determinar les unitats directives o els òrgans admi-
nistratius que han de complir funcions que eren atribuï-
des per normes amb rang de llei, tot això amb l’objectiu 
de facilitar l’adaptació d’aquests òrgans al necessari dina-
misme del model organitzatiu de l’Administració. D’al-
tra banda, s’inclouen diversos mandats al Govern perquè 
adapti els estatuts de l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques i Sanitàries i de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana, perquè aprovi el Reglament de règim interior 
de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre, perquè presenti un projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2000 per a evitar la coincidència de fun-
cions entre l’Institut Català de les Empreses Culturals i 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i perquè adopti 
mesures per a dissoldre o fusionar els organismes a què fa 
referència el títol I. Finalment, la darrera disposició final 
estableix l’entrada en vigor de la Llei l’endemà d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, atesa la necessitat que sigui plenament efecti-
va d’una manera immediata, llevat del precepte relatiu a 
l’enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalu-
nya, l’entrada en vigor del quals resta diferida.

En conjunt, les mesures que estableix aquesta llei com-
porten una simplificació i un aprimament reals de l’Ad-
ministració i del sector públic vinculat o dependent, de 
manera paral·lela a un procés de racionalització de les 
estructures de direcció i millorament dels mecanismes 
de gestió que, com s’ha avançat, entronca clarament amb 
els objectius traçats pel Pla de govern 2011-2014.

Títol preliminar

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la reestructuració organitza-
tiva i la reordenació de funcions dins el sector públic de 
Catalunya per tal d’agilitar els tràmits i els procediments 
propis de l’activitat administrativa.

Article 2. Finalitats

Les finalitats d’aquesta llei són:

a) Aclarir i simplificar les estructures administratives i 
facilitar-ne l’adaptació a l’evolució de l’organització ad-
ministrativa.
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b) Promoure una Administració que respongui amb més 
eficàcia, eficiència i agilitat a les necessitats i els reque-
riments dels ciutadans i les empreses i que no els generi 
costos innecessaris o desproporcionats.

c) Aconseguir una Administració àgil i sostenible al ser-
vei dels objectius de desenvolupament econòmic i social 
de Catalunya.

Títol I. Supressió d’organismes i entitats

Capítol I. Laboratori General d’Assaigs i 
Investigació

Article 3. Dissolució del Laboratori General 
d’Assaigs i Investigació

Es dissol el Laboratori General d’Assaigs i Investigació 
(LGAI) i s’extingeix la seva personalitat jurídica.

Article 4. Funcions del Laboratori General 
d’Assaigs i Investigació

Les funcions que l’ordenament jurídic atribueix al Labo-
ratori General d’Assaigs i Investigació són assumides pel 
departament competent en matèria d’indústria.

Capítol II. Institut d’Investigació Aplicada de 
l’Automòbil

Article 5. Dissolució de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil

Es dissol l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automò-
bil (Idiada) i s’extingeix la seva personalitat jurídica.

Article 6. Funcions de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil

Les funcions que l’ordenament jurídic atribueix a l’Ins-
titut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil són assumi-
des pel departament competent en matèria d’indústria.

Títol II. Organització de l’Administració

Capítol I. Àmbit de la salut

Secció primera. Modificació de la Llei 15/1990, 
del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya

Article 7. Modificació de l’article 13 de la Llei 
15/1990
Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 15/1990, 
que resta redactat de la manera següent:

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

»a) El conseller o consellera del departament competent 
en matèria de salut, que n’és el president o presidenta i, 
com a tal, en té la representació institucional.

»b) El secretari o secretària general del departament 
competent en matèria de salut, que n’és el vicepresident 
primer o vicepresidenta primera.

»c) El director o directora del Servei Català de la Salut, 
que n’és el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

»d) Vint-i-sis vocals, amb la distribució següent:

»Primer. Un vocal o una vocal en representació del de-
partament competent en matèria d’economia.

»Segon. Cinc vocals en representació del departament 
competent en matèria de salut.

»Tercer. Els presidents dels consells de direcció de les 
regions sanitàries.

»Quart. El conseller o consellera competent en matèria 
de salut del Consell General d’Aran.

»Cinquè. Dos vocals en representació dels consells co-
marcals.

»Sisè. Dos vocals en representació dels ajuntaments.

»Setè Dos vocals en representació de les organitzacions 
sindicals més representatives de Catalunya.

»Vuitè. Dos vocals en representació de les organitzaci-
ons empresarials més representatives de Catalunya.

»Novè. Dos vocals en representació de les corporacions 
professionals sanitàries de Catalunya.

»Desè. Dos vocals en representació de les associacions 
de consumidors, usuaris i malalts.

»Els vocals del Consell de Direcció són nomenats i se-
parats del càrrec pel conseller o consellera competent en 
matèria de salut, a proposta de cada una de les repre-
sentacions que el componen. Els vocals que representen 
els consells comarcals i els ajuntaments han d’ésser de-
signats, a parts iguals, per les entitats associatives d’ens 
locals de Catalunya.

»El nomenament dels vocals del Consell de Direcció es 
fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudi-
ci que els vocals puguin ésser reelegits successivament, 
sempre que gaudeixin de la representació requerida.»

Article 8. Modificació de l’article 30 de la 
Llei 15/1990

Es modifica l’apartat 1 de l’article 30 de la Llei 15/1990, 
que resta redactat de la manera 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 Gene-
ralitat, un dels quals n’és el president o presidenta.

»b) Dos representants dels consells comarcals de la re-
gió.

»c) Dos representants dels ajuntaments de la regió.

»d) Dos representants de les organitzacions sindicals 
més representatives en l’àmbit territorial de la regió.

»e) Dos representants de les organitzacions empresarials 
més representatives en l’àmbit territorial de la regió.

»f) Dos representants de les associacions de consumi-
dors i usuaris més representatives en l’àmbit territorial 
de la regió.
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»g) Dos representants de les corporacions professionals 
sanitàries de Catalunya.

»El secretari o secretària del consell de salut de la regió 
sanitària és un dels seus membres.»

Article 9. Modificació de l’article 34.1 de la 
Llei 15/1990

Es modifica l’apartat 1 de l’article 34 de la Llei 15/1990, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El consell de direcció, òrgan de govern del sector 
sanitari, és format pel nombre de representants del de-
partament competent en matèria de salut i el nombre 
de representants dels ajuntaments i dels consells co-
marcals del territori del sector corresponent que deter-
mini en cada cas, per mitjà d’una ordre, el conseller o 
consellera del dit departament, amb consulta prèvia als 
ens locals del sector sanitari, atenent les característi-
ques geogràfiques, socioeconòmiques, demogràfiques, 
laborals, epidemiològiques, culturals, climàtiques, de 
vies i mitjans de comunicació, i de dotació de recursos 
sanitaris de l’àmbit del sector corresponent. La presi-
dència del consell de direcció correspon a qui designi 
el conseller o consellera del departament competent en 
matèria de salut d’entre els representants d’aquest de-
partament en el consell de direcció. La representació 
del departament competent en matèria de salut, inclo-
ent-hi la presidència, ha d’ésser del 60%, i la represen-
tació dels ajuntaments i dels consells comarcals del 
territori del sector corresponent ha d’ésser del 40%. Es 
poden establir mecanismes de vot ponderat, que han de 
respectar els percentatges assenyalats.»

Article 10. Modificació de l’article 34.2 de la 
Llei 15/1990

Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 15/1990, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El director o directora del sector sanitari assisteix 
al consell de direcció amb veu però sense vot, si no n’és 
membre. Si n’és membre, hi assisteix amb veu i vot.»

Article 11. Modificació de l’article 37 de la 
Llei 15/1990

Es modifica l’apartat 3 de l’article 37 de la Llei 15/1990, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Per al compliment de les seves funcions, el director o 
directora del sector sanitari disposa de les unitats funci-
onals que, per mitjà d’una ordre, determini el conseller o 
consellera del departament competent en matèria de sa-
lut, que ha de consultar prèviament el consell de direcció 
del sector sanitari.»

Article 12. Modificació de l’article 38 de la 
Llei 15/1990

Es modifica l’article 38 de la Llei 15/1990, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 38. El consell de salut del sector sanitari

»El consell de salut del sector sanitari és l’òrgan de par-
ticipació ciutadana per a l’assessorament, la consulta i el 
seguiment de l’activitat del sector, i és integrat per repre-

sentants del departament competent en matèria de salut 
i de les organitzacions sindicals, empresarials, de veïns, 
d’usuaris, de professionals i de familiars de malalts més 
representatives del territori corresponent. El consell de 
salut és presidit pel president o presidenta del consell de 
direcció del sector sanitari. La composició del consell 
de salut s’ha de determinar, en cada cas, per ordre del 
conseller o consellera del departament competent en 
matèria de salut, a proposta del consell de direcció del 
sector sanitari.»

Article 13. Derogació de l’article 39 de la Llei 
15/1990

Es deroga l’article 39 de la Llei 15/1990.

Article 14. Modificació de l’article 40 de la 
Llei 15/1990

Es modifica l’article 40 de la Llei 15/1990, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 40. Règim de funcionament

»1. El consell de salut del sector sanitari s’ha de reu-
nir, com a mínim, una vegada cada sis mesos, i quan 
ho acordi el seu president o presidenta, el qual ha de fer 
la convocatòria corresponent, amb la indicació dels as-
sumptes a tractar, sia a iniciativa pròpia, sia a sol·licitud 
d’una quarta part dels membres del consell de salut.

»2. Les resolucions o els acords del consell de salut del 
sector sanitari s’han d’adoptar per majoria simple dels 
membres presents. El president o presidenta n’ha de diri-
mir els empats, si s’escauen.

»3. El consell de salut del sector sanitari ha d’aprovar el 
seu reglament de funcionament intern, el qual ha d’ésser 
autoritzat pel departament competent en matèria de salut.

»4. El consell de salut del sector sanitari pot crear les 
comissions específiques i els grups de treball que con-
sideri necessaris per a complir adequadament les seves 
comeses.»

Article 15. Modificació de l’article 50 de la 
Llei 15/1990

Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 50 de la 
Llei 15/1990, que resta redactada de la manera 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 que fixa aquesta llei, sens perjudici que 
l’ús i la gestió s’encomanin a un tercer.»

Article 16. Addició d’una disposició addicional, 
la setzena, a la Llei 15/1990

S’afegeix una disposició addicional, la setzena, a la Llei 
15/1990, amb el text següent:

«Disposició addicional setzena. Funcions de representació 
territorial del departament competent en matèria de salut

»Els gerents de les regions sanitàries del Servei Català 
de la Salut, sens perjudici de les funcions que els atri-
bueix l’article 29, poden assumir, si així ho determina el 
Govern per mitjà d’un decret, les funcions de representa-
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ció territorial del departament competent en matèria de 
salut. En aquest supòsit, els correspon la funció de coor-
dinació, 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 17. Addició d’una disposició addicional, 
la dissetena, a la Llei 15/1990

S’afegeix una disposició addicional, la dissetena, a la 
Llei 15/1990, amb el text següent:

«Disposició addicional dissetena. Participació en comis-
sions específiques

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

»2. Les comissions específiques es constitueixen, amb 
caràcter temporal o permanent, per resolució del director 
o directora del Servei Català de la Salut, per a l’estudi, el 
debat i la formulació de propostes sobre temes específics 
que interessin al Servei Català de la Salut en l’exercici 
de les seves funcions. Integren aquestes comissions, amb 
l’àmbit territorial o funcional que escaigui en cada cas, 
les organitzacions, els consells, les societats, les associa-
cions i les entitats proveïdores de serveis de salut que es 
determinin tenint en compte la matèria.»

Article 18. Addició d’una disposició addicional, 
la divuitena, a la Llei 15/1990

S’afegeix una disposició addicional, la divuitena, a la 
Llei 15/1990, amb el text següent:

«Disposició addicional divuitena. Legitimació per a en-
tendre desestimada la sol·licitud

»1. En els procediments administratius per a l’autoritza-
ció prèvia per a la creació, la modificació, l’ampliació, el 
trasllat i el tancament de centres, serveis i establiments 
sanitaris i sociosanitaris i per a l’acreditació de centres 
hospitalaris, sens perjudici de l’obligació de l’Adminis-
tració de dictar la resolució expressa pertinent, el venci-
ment del termini de tres mesos sense que s’hagi notificat 
la resolució expressa legitima la persona interessada per 
a entendre desestimada per silenci administratiu la seva 
sol·licitud.

»2. En els procediments administratius d’autorització 
de centres sanitaris extractors i trasplantadors d’òrgans, 
d’autorització de centres sanitaris per a la realització de 
trasplantaments de progenitors hematopoètics, d’acre-
ditació de centres i establiments on es fan pràctiques 
abortives, d’emissió de la certificació tecnicosanitària 
d’ambulàncies, d’autorització de tractament amb opia-
cis, sens perjudici de l’obligació de l’Administració de 
dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del 
termini de tres mesos sense que s’hagi notificat la re-
solució expressa legitima la persona interessada per a 
entendre desestimada per silenci administratiu la seva 
sol·licitud.

»3. En els procediments administratius de certificació de 
criteris de qualitat de les unitats assistencials de radiodi-
agnòstic, radioteràpia i medicina nuclear, sens perjudici 
de l’obligació de l’Administració de dictar la resolució 
expressa pertinent, el venciment del termini de sis mesos 
sense que s’hagi notificat la resolució expressa legitima 
la persona interessada per a entendre desestimada per si-
lenci administratiu la seva sol·licitud.

»4. En els procediments administratius de reconeixe-
ment de l’interès sanitari d’actes de caràcter científic, 
sens perjudici de l’obligació de l’Administració de dic-
tar la resolució expressa pertinent, el venciment del 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la re-
solució expressa legitima la persona interessada per a 
entendre desestimada per silenci administratiu la seva 
sol·licitud.

»5. En els procediments administratius d’autorització per 
a construir i ampliar cementiris, sens perjudici de l’obli-
gació de l’Administració de dictar la resolució expressa 
pertinent, el venciment del termini de sis mesos sense 
que s’hagi notificat la resolució expressa legitima la per-
sona interessada per a entendre desestimada per silenci 
administratiu la seva sol·licitud.»

Secció segona. Modificació de la Llei 31/2002, 
del 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives

Article 19. Canvi de denominació de l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, creat per la 
Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, passa a denominar-se Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Les referències a 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, en la dita llei 
i en les altres normes, s’entenen fetes a l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

Article 20. Modificació de l’article 43.1.e de la 
Llei 31/2002

Es modifica la lletra e de l’apartat 1 de l’article 43 de la 
Llei 31/2002, que resta redactada de la manera següent:

«e) Dur a terme les tasques de control, avaluació i ins-
pecció necessàries per a vetllar pel compliment de les 
garanties de seguretat i de qualitat dels centres i serveis 
assistencials, sanitaris i sociosanitaris, i de les presta-
cions del sistema sanitari de responsabilitat pública, i 
també investigar possibles anomalies del sistema sani-
tari.»

Article 21. Addició d’una lletra a l’article 
43.1 de la Llei 31/2002

S’afegeix una lletra, la f, a l’apartat 1 de l’article 43 de la 
Llei 31/2002, amb el text següent:

«f) Qualsevol altra que, en l’àmbit de les funcions ins-
pectores d’avaluació mèdica o de les d’activitat de con-
trol sanitari, li encarregui el departament competent en 
matèria de salut.»
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Secció tercera. Modificació de la Llei 8/2007, 
del 30 de juliol, de l’Institut Català de la 
Salut

Article 22. Derogació d’una lletra de l’article 
8.2 de la Llei 8/2007

Es deroga la lletra i de l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 
8/2007.

Article 23. Modificació de l’article 8.2.j de la 
Llei 8/2007

Es modifica la lletra j de l’apartat 2 de l’article 8 de la 
Llei 8/2007, que resta redactada de la manera següent:

«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 250.000 euros.»

Article 24. Derogació de la lletra k i 
modificació de la lletra l de l’article 8.2 de la 
Llei 8/2007

1. Es deroga la lletra k de l’apartat 2 de l’article 8 de la 
Llei 8/2007.

2. Es modifica la lletra l de l’apartat 2 de l’article 8 de la 
Llei 8/2007, que resta redactada de la manera següent:

«l) Autoritzar les modificacions de crèdits pressuposta-
ris de contingut econòmic superior a 250.000 euros amb 
subjecció a la legislació de finances públiques de la Ge-
neralitat i a les successives lleis anuals de pressupostos.»

Article 25. Modificació de les lletres n i o de 
l’article 8.2 de la Llei 8/2007

1. Es modifica la lletra n de l’apartat 2 de l’article 8 de la 
Llei 8/2007, que resta redactada de la manera següent:

«n) Aprovar els plans d’inversions relatius a la construc-
ció i la remodelació dels centres, els serveis i els establi-
ments de l’Institut Català de la Salut de contingut econò-
mic superior a un milió d’euros.»

2. Es modifica la lletra o de l’apartat 2 de l’article 8 de la 
Llei 8/2007, que resta redactada de la manera següent:

«o) Ratificar les adquisicions de nous equipaments mè-
dics i d’altres tipus, 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 dotació del 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 els 250.000 euros.»

Article 26. Addició d’una lletra a l’article 8.2 
de la Llei 8/2007

S’afegeix una lletra, la w, a l’apartat 2 de l’article 8 de la 
Llei 8/2007, amb el text següent:

«w) Aprovar el pla d’ordenació de recursos humans, amb 
negociació prèvia en la mesa sectorial de negociació de 
sanitat, de conformitat amb l’article 80.2.g de la Llei 
55/2003, del 16 de desembre, de l’Estatut marc del per-
sonal estatutari dels serveis de salut.»

Article 27. Modificació de l’article 8.3 de la 
Llei 8/2007

Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 8/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. El Consell d’Administració de l’Institut Català de la 
Salut pot delegar en la Comissió Executiva les funcions 
que estableix l’apartat 2, llevat de les que estableixen les 
lletres a, c, d, f i w.»

Article 28. Modificació de l’article 12.3 de la 
Llei 8/2007

Es modifica l’apartat 3 de l’article 12 de la Llei 8/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. La creació per part de l’Institut Català de la Salut 
de consorcis i d’entitats en qualsevol forma admesa en 
dret, llevat d’ens de dret públic i d’organismes autònoms, 
i també la participació en consorcis i entitats ja existents, 
requereixen l’acord d’una majoria absoluta dels membres 
del Consell d’Administració previ a l’autorització del Go-
vern, si escau».

Article 29. Derogació de dos apartats de 
l’article 12 de la Llei 8/2007

Es deroguen els apartats 4 i 5 de l’article 12 de la Llei 
8/2007.

Article 30. Modificació de l’article 15 de la 
Llei 8/2007

Es modifica l’article 15 de la Llei 8/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 15. Prestació de serveis a càrrec d’un tercer 
obligat al pagament

»1. L’Institut Català de la Salut ha de reclamar, a l’empa-
ra de l’article 83 de Llei general de sanitat, el pagament 
de la taxa o el preu públic pertinent, en virtut de les nor-
mes legals o reglamentàries, de les d’assegurances pú-
bliques o privades o de les de responsabilitat per lesió o 
malaltia causades a les persones assistides per l’Institut 
Català de la Salut, sempre que hi hagi un tercer obligat al 
pagament. En el cas de convenis o concerts amb tercers 
obligats al pagament, se’ls ha de reclamar l’import de 
l’assistència prestada d’acord amb els termes del conveni 
o concert corresponent.

»2. L’activitat dels centres i els serveis de l’Institut Català 
de la Salut s’ha d’adreçar a tota la població que té dret 
a l’assistència sanitària d’acord amb la Llei 21/2010, del 
7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut, sens per-
judici del que estableixen els articles 16 i 83 de la Llei 
general de sanitat.»

Article 31. Modificació de l’article 22 de la 
Llei 8/2007

Es modifica l’article 22 de la Llei 8/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 22. Patrimoni

»Constitueixen el patrimoni de l’Institut Català de la Salut:
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»a) Els béns i els drets de què és titular, els que hagi ad-
quirit 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 si-
guin adscrits per la Generalitat o pel Servei Català de la 
Salut.»

Article 32. Derogació de la disposició 
transitòria segona de la Llei 8/2007

Es deroga la disposició transitòria segona de la Llei 
8/2007.

Secció quarta. Modificació de la Llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública

Article 33. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 18/2009
Es modifica l’apartat 2 de l’article 19 de la Llei 18/2009, 
que resta redactat de la manera 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 
de les estructures de participació territorial que el Go-
vern estableixi per decret.»

Article 34. Modificació de l’article 26 de la 
Llei 18/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 18/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El Consell de Participació de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya i els òrgans de participació territorial 
que es despleguin d’acord amb l’article 19.2 són òrgans 
de participació activa que exerceixen funcions de parti-
cipació 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 35. Modificació de l’article 29 de la 
Llei 18/2009

Es modifica l’apartat 3 de l’article 29 de la Llei 18/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. El director o directora del servei regional és un dels 
representants del departament competent en matèria de 
salut en el consell de direcció dels sectors sanitaris de 
la seva regió, òrgan en el qual defensa les polítiques de 
salut pública, d’acord amb les directrius del departament 
competent en matèria de salut.»

Article 36. Modificació de l’article 32 de la 
Llei 18/2009

Es modifica l’apartat 4 de l’article 32 de la Llei 18/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«4. Els actes i les resolucions dictats pel conseller o con-
sellera del departament competent en matèria de salut 

i les resolucions dels recursos d’alçada dictades pel di-
rector o directora de l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya exhaureixen la via administrativa. Contra aquests 
actes i resolucions es pot recórrer en els supòsits i en els 
termes que estableix la legislació sobre procediment ad-
ministratiu.»

Article 37. Modificació de l’article 51 de la 
Llei 18/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 51 de la Llei 
18/2009, que resten redactats de la manera següent:

«1. Es crea la xarxa de laboratoris de salut pública, inte-
grada per la xarxa de laboratoris de salut ambiental i ali-
mentària 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 ma-
tèria de salut pública i assegurar la qualitat dels serveis.

»2. S’han d’establir per reglament els requisits i el pro-
cediment d’inclusió i exclusió de la xarxa de laboratoris 
de salut pública.»

Article 38. Modificació de l’article 55 de la 
Llei 18/2009

1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 55 de 
la Llei 18/2009, que resta redactada de la manera se-
güent:

«b) Establir l’exigència de registres, autoritzacions, co-
municacions 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 sec-
torial.»

2. Es modifica la lletra g de l’apartat 1 de l’article 55 de 
la Llei 18/2009, que resta redactada de la manera se-
güent:

«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 com-
pleixin les obligacions de comunicació prèvia o de de-
claració responsable, d’acord amb la normativa sectorial 
aplicable.»

Article 39. Modificació de l’article 60 de la 
Llei 18/2009

Es modifica l’opció segona de la lletra b de l’apartat 4 de 
l’article 60 de la Llei 18/2009, que resta redactada de la 
manera 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’es-
cau, 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 transcor-
regut 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.»
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Article 40. Modificació de l’article 61 de la 
Llei 18/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 61 de la Llei 18/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Les instal·lacions, els establiments, els serveis i les 
indústries en què es duguin a terme activitats que pu-
guin 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.

»L’autoritat sanitària pot establir, d’acord amb la norma-
tiva sectorial aplicable, l’obligació de presentar una de-
claració responsable o una comunicació prèvia a l’inici 
de l’activitat per a les instal·lacions, els establiments, els 
serveis i les indústries que duguin a terme 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 accedir a l’activitat i per 
a exercir-la.»

Article 41. Modificació de l’article 69 de la 
Llei 18/2009

Es modifica la lletra d de l’article 69 de la Llei 18/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«d) Fer funcionar instal·lacions, establiments, serveis i 
indústries o exercir activitats sense l’autorització sanità-
ria pertinent o, si escau, fer una producció per damunt 
dels límits que estableix l’autorització sanitària corres-
ponent, i també fer una modificació no autoritzada per 
l’autoritat competent de les condicions tècniques o es-
tructurals expresses sobre les quals es va atorgar l’auto-
rització corresponent.

»Així mateix, fer funcionar instal·lacions, establiments, 
serveis i indústries o exercir activitats incomplint el que 
estableix la normativa sectorial aplicable pel que fa a les 
obligacions de comunicació prèvia o de declaració res-
ponsable, si la infracció no és lleu perquè no té una re-
percussió directa en la salut pública.»

Article 42. Derogació de la disposició 
addicional tercera de la Llei 18/2009

Es deroga la disposició addicional tercera de la Llei 
18/2009.

Capítol II. Àmbit del territori

Secció primera. Modificació de la Llei 15/2001, 
del 14 de novembre, de meteorologia

Article 43. Modificació de l’article 8 de la Llei 
15/2001

Es modifiquen les lletres c i d de l’apartat 2 de l’article 
8 de la Llei 15/2001, que resten redactades de la manera 
següent:

«c) Fins a un màxim de quatre membres determinats pel 
Govern en representació de la Generalitat.

»d) Dos membres en qualitat de representants dels ens lo-
cals, designats per llurs organitzacions representatives.»

Secció segona. Modificació de la Llei 28/2002, 
del 30 de desembre, de creació de l’Institut 
per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran

Article 44. Modificació de l’article 5 de la 
Llei 28/2002
Es modifiquen les lletres e, f, g i h de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 5 de la Llei 28/2002, que resten redactades de la 
manera següent:

«e) Una persona en representació de cada grup parla-
mentari.

»f) Fins a un màxim de cinc membres determinats pel 
Govern en representació de la Generalitat.

»g) Dos representants per cadascun dels consells comar-
cals i dos més pel Consell General d’Aran.

»h) Dos representants de la societat civil de l’Alt Pirineu 
i Aran, proposats pel Consell Assessor d’entre els mem-
bres que la hi representen.»

Secció tercera. Modificació del text refós de 
la Llei de l’Institut per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2003

Article 45. Modificació de l’article 5 del 
text refós de la Llei de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

1. Es modifiquen les lletres e, f, g i h de l’apartat 1 de 
l’article 5 del text refós de la Llei de l’Institut per al Des-
envolupament de les Comarques de l’Ebre, que resten 
redactades de la manera següent:

«e) Una persona en representació de cada grup parla-
mentari.

»f) Fins a un màxim de cinc membres determinats pel 
Govern en representació de la Generalitat.

»g) Dos representants per cadascun dels consells comar-
cals.

»h) Dos representants de la societat civil, proposats pel 
Consell Assessor d’entre els membres que la hi repre-
senten.»

2. Es deroga la lletra i de l’apartat 1 de l’article 5 del text 
refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de 
les Comarques de l’Ebre.

Secció quarta. Modificació de la Llei 13/2009, 
del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Article 46. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 13/2009

Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 6 de la 
Llei 13/2009, que resta redactada de la manera següent:
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«c) Les persones que determini el Govern en repre-
sentació de la Generalitat i de les entitats l’activitat de 
les quals estigui relacionada amb les competències de 
l’Agència.»

Secció cinquena. Modificació de la Llei 
14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports 
i altres infraestructures aeroportuàries

Article 47. Modificació de l’article 14 de la 
Llei 14/2009

Es modifica l’apartat 3 de l’article 14 de la Llei 14/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. L’òrgan d’administració d’Aeroports de Catalunya és 
el director o directora.»

Article 48. Modificació de l’article 16 de la 
Llei 14/2009

Es modifica l’article 16 de la Llei 14/2009, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 16. Consell d’Administració

»1. El Consell d’Administració d’Aeroports de Catalunya 
és l’òrgan de direcció i control d’Aeroports de Catalunya 
i està constituït pels membres següents:

»a) El president o presidenta.

»b) El vicepresident o vicepresidenta.

»c) El director o directora.

»d) Els consellers.

»2. El càrrec de president o presidenta del Consell d’Ad-
ministració correspon al president o presidenta d’Aero-
ports de Catalunya, de conformitat amb el que estableix 
l’article 15.2.

»3. El vicepresident o vicepresidenta del Consell d’Admi-
nistració és designat pel Consell d’entre els seus mem-
bres, substitueix el president o presidenta en cas de va-
cant, absència o malaltia, i compleix les funcions que li 
delegui.

»4. El director o directora és nomenat i duu a terme la 
gestió ordinària d’Aeroports de Catalunya en els termes 
que estableix l’article 18.

»5. 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.

»6. Els consellers del Consell d’Administració, que no 
poden ésser més de tretze, són nomenats i separats pel 
Govern, a proposta del conseller o 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. Els consellers s’han de designar 
atenent criteris professionals i de representativitat, prio-
ritzant els experts en els àmbits aeronàutic, aeroespacial 
i de gestió aeroportuària, i els experts vinculats al món 
local i als sectors del transport, del turisme i de la pro-
moció econòmica.

»7. Els membres del Consell d’Administració estan sub-
jectes al règim d’incompatibilitats que estableix la nor-
mativa que els sigui aplicable per raó del càrrec que ocu-
pen.

»8. En la composició del Consell d’Administració s’ha de 
tendir a la participació paritària de dones i homes.

»9. El règim d’acords i el funcionament del Consell d’Ad-
ministració es regeixen pel que estableixen la normativa 
aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat i el reglament de règim intern.»

Article 49. Modificació de l’article 17 de la 
Llei 14/2009

Es modifica la lletra p de l’apartat 1 de l’article 17 de la 
Llei 14/2009, que resta redactada de la manera següent:

«p) Proposar el nomenament i la separació del director 
o directora.»

Article 50. Modificació de l’article 18 de la 
Llei 14/2009

Es modifica l’article 18 de la Llei 14/2009, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 18. Director o directora

»1. El director o directora d’Aeroports de Catalunya és 
nomenat pel Govern d’entre els membres del Consell 
d’Administració, s’encarrega de la gestió ordinària de 
l’entitat i executa les directrius aprovades pel Consell 
d’Administració.

»2. Corresponen al director o directora d’Aeroports de 
Catalunya les funcions següents:

»a) Gestionar i dirigir l’entitat en els aspectes adminis-
tratius i tècnics.

»b) Vetllar pel compliment de les directrius de funcio-
nament de l’entitat que estableixi el Consell d’Adminis-
tració.

»c) Executar els acords que aprovi el Consell d’Admi-
nistració.

»d) Impulsar i presentar al Consell d’Administració, con-
juntament amb el president o presidenta, els projectes i 
les propostes sobre els assumptes que requereixen el pro-
nunciament del Consell d’Administració.

»e) Actuar com a òrgan de contractació de l’ens i, en 
conseqüència, adjudicar els contractes sobre els quals el 
Consell d’Administració ha informat prèviament, excep-
te en els supòsits en què, d’acord amb el que estableix 
l’article 17.2, no sigui necessari.

»f) Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar 
les instal·lacions i els serveis de l’entitat.

»g) Contractar el personal de l’entitat i exercir-ne la di-
recció superior.

»h) Complir totes les funcions que el Consell d’Adminis-
tració o el president o presidenta li deleguin.

»i) Complir qualsevol altra funció que aquesta llei no 
atribueixi a un altre òrgan.»
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Article 51. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 14/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 19 de la Llei 14/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El Consell Social d’Aeroports de Catalunya és inte-
grat pel president o presidenta i el vicepresident o vice-
presidenta de l’ens, pel director o directora del Consell 
d’Administració i per un nombre de vocals que designa 
el 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 d’Aero-
ports de Catalunya.»

Capítol III. Àmbit de la cultura

Secció primera. Modificació de la Llei 4/1993, 
del 18 de març, del sistema bibliotecari de 
Catalunya

Article 52. Modificació de l’article 15 de la 
Llei 4/1993

Es modifica el primer paràgraf de l’article 15 de la Llei 
4/1993, que resta redactat de la manera següent:

«El director o directora de la Biblioteca de Catalunya, 
que és nomenat per decret, té les funcions següents:»

Secció segona. Canvi de denominació de 
l’Institut Català de les Indústries Culturals

Article 53. Canvi de denominació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals

L’Institut Català de les Indústries Culturals passa a deno-
minar-se Institut Català de les Empreses Culturals. Totes 
les referències que la legislació vigent fa a l’Institut Ca-
talà de les Indústries Culturals s’han d’entendre fetes a 
l’Institut Català de les Empreses Culturals.

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

Article 54. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 20/2000

Es modifica l’article 2 de la Llei 20/2000, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 2. Objecte

»1. L’Institut Català de les Empreses Culturals té per 
objecte impulsar la creativitat artística i la producció, 
la distribució i la difusió de continguts culturals, mit-
jançant el desenvolupament de les empreses culturals, i 
també fomentar el consum cultural i l’ampliació de mer-
cats per a la cultura catalana.

»2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per empreses cultu-
rals les persones físiques o jurídiques dedicades a l’ac-
tivitat econòmica dels continguts culturals en qualsevol 

mena de suport, i també les dedicades a la producció, 
distribució o comercialització d’espectacles en viu.»

Article 55. Modificació de l’article 3 de la Llei 
20/2000

Es modifica l’article 3 de la Llei 20/2000, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 3. Funcions

»1. Les funcions de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals són les següents:

»a) Impulsar el desenvolupament del talent cultural i de 
les empreses i entitats que el despleguen, donant suport a 
la creació i a llur producció i difusió.

»b) Interactuar amb els sectors i agents vinculats a la 
creació cultural i a les empreses culturals establint i ges-
tionant programes orientats a la prestació de suport tèc-
nic i al foment de l’activitat econòmica i ocupacional en 
l’àmbit de la cultura.

»c) Impulsar la col·laboració entre les empreses i els cre-
adors artístics i culturals.

»d) Fomentar el desenvolupament de les empreses cultu-
rals i ajudar les noves a implantar-se.

»e) Promoure el talent, la innovació 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) Impulsar el consum cultural intern promovent cir-
cuits nacionals i col·laborar en l’exportació de produc-
tes culturals en circuits estatals i internacionals, espe-
cialment dels expressats en llengua catalana o occitana 
aranesa, impulsant la presència d’empreses i creadors 
culturals a l’exterior.

»h) Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre que 
promouen el desenvolupament de les empreses culturals 
i de la creació artística i cultural, i donar suport a llurs 
iniciatives.

»i) Facilitar les relacions entre les empreses culturals i 
les administracions públiques.

»j) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les em-
preses culturals.

»k) Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis 
que els organismes de qualsevol àmbit territorial desti-
nen a la creació artística i cultural i a les empreses cul-
turals.

»l) Fomentar les accions formatives d’interès per al des-
envolupament de les empreses culturals.

»m) Promoure i executar qualsevol altra activitat diri-
gida a desenvolupar la creació artística i cultural i les 
empreses culturals.

»n) Vetllar pel compliment de la normativa de promoció 
de la llengua i la cultura catalanes i de la llengua i la 
cultura occitanes araneses.

»o) Vetllar per les relacions entre la cultura, el desenvo-
lupament econòmic i el foment de l’ocupació.
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»2. L’Institut Català de les Empreses Culturals, per a 
complir les seves funcions, pot:

»a) Establir convenis amb entitats públiques i privades, 
especialment amb les que puguin coadjuvar a la conse-
cució 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 esta-
blertes, per a dur a terme qualsevol activitat econòmica 
relacionada amb les funcions que estableix aquesta llei.

»c) Participar en operacions de capital risc i en entitats 
d’aquesta naturalesa.

»d) Concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los 
l’accés a línies especials de crèdit.

»e) Establir formes de col·laboració amb els ens locals, 
l’Administració de la Generalitat i altres administracions 
amb relació al talent i les empreses de la cultura.

»f) Coproduir productes culturals de tot tipus amb enti-
tats públiques o privades.

»3. L’Institut Català de les Empreses Culturals, en apli-
cació de les accions de foment que estableix 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 Eu-
ropea en matèria d’ajuts públics a empreses, i també al 
marc legal vigent a Catalunya en matèria de llengua.»

Article 56. Modificació de l’article 5 de la Llei 
20/2000

Es modifiquen les lletres c i d de l’apartat 1 de l’article 
5 de la Llei 20/2000, que resten redactades de la manera 
següent:

«c) Hi ha d’haver vocalies en representació, com a mí-
nim, dels departaments competents en matèria de cultu-
ra, llengua, indústria, comerç, economia, noves tecnolo-
gies i radiodifusió i televisió; de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals; de les entitats representatives 
dels ens 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 ésser inferior a dues cinquenes 
parts dels membres del Consell.»

Article 57. Modificació de l’article 6.1 de la 
Llei 20/2000

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 6 de la 
Llei 20/2000, que resta redactada de la manera 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 58. Addició d’un apartat a l’article 6 
de la Llei 20/2000

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 6 de la Llei 20/2000, 
amb el text següent:

«3. Corresponen a la presidència del Consell d’Adminis-
tració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, 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’Adminis-
tració.

»b) Resoldre els ajuts de l’Institut, a proposta del director 
o directora.

»Aquestes funcions es poden delegar en el director o di-
rectora.»

Article 59. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 20/2000

Es modifica l’article 7 de la Llei 20/2000, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 7. El director o directora

»1. El director o directora de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals és nomenat pel conseller o consellera 
del departament competent en matèria de cultura, des-
prés d’escoltar el Consell General.

»2. El director o directora de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals té les funcions següents:

»a) Executar els acords del Consell d’Administració i 
subscriure els convenis necessaris per a executar-los.

»b) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de 
l’Institut.

»c) Exercir la direcció del personal.

»d) Representar judicialment i extrajudicialment l’Insti-
tut 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 Con-
sell d’Administració.

»f) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la di-
recció de l’administració de l’Institut i les que li deleguin 
el Consell d’Administració i la presidència del Consell 
d’Administració.»

Article 60. Addició d’un article a la Llei 
20/2000

S’afegeix un article, l’11, a la Llei 20/2000, amb el text 
següent:

«Article 11. Pla director

»El departament competent en matèria de cultura i l’Ins-
titut Català de les Empreses Culturals han d’establir un 
pla director que ha d’incloure, com a mínim, la definició 
anual dels objectius, la previsió de resultats i els instru-
ments de seguiment i control i d’avaluació a què l’acti-
vitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del 
contracte.»

Article 61. Addició d’una disposició addicional 
a la Llei 20/2000

S’afegeix una disposició addicional, la tercera, a la Llei 
20/2000, amb el text següent:
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«Tercera. Règim de recursos

»Contra els actes subjectes a dret administratiu dels òr-
gans de l’Institut Català de les Empreses Culturals es pot 
interposar un recurs d’alçada davant el conseller o conse-
llera del departament competent en matèria de cultura.»

Secció quarta. Modificació de la Llei 6/2008, 
del 13 de maig, del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts

Article 62. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 6/2008

Es modifica l’article 3 de la Llei 6/2008, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 3. Objecte

»El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té per 
objecte assessorar el Govern en el conjunt de la política 
cultural, vetllar pel suport a la creació artística i per la 
promoció d’aquesta, i fer-ne l’avaluació, i concretament 
ha de:

»a) Vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural.

»b) Col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel 
que fa a la creació artística.

»c) Intervenir, de manera decisiva, en la política de 
suport a la creació artística i cultural i de promoció 
d’aquesta creació, d’acord amb el que estableix l’article 
4.i i l.

»d) Organitzar un sistema d’auditoria cultural dels equi-
paments i les subvencions públics que tingui en compte 
la promoció de la cultura i el seu retorn social.»

Article 63. Modificació de l’article 4 de la 
Llei 6/2008

Es modifica l’article 4 de la Llei 6/2008, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 4. Funcions

»Les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts són:

»a) Elaborar l’informe anual sobre l’estat de la cultura i 
de les arts de Catalunya.

»b) Seguir i avaluar les accions de difusió, promoció i 
foment de l’activitat cultural a Catalunya.

»c) Afavorir i impulsar el diàleg entre el món de la crea-
ció dels sectors culturals i artístics i l’Administració de la 
Generalitat i, si escau, exercir la intermediació.

»d) Informar el Govern i el Parlament sobre l’estat de 
l’educació en la cultura i, especialment, de l’ensenya-
ment de les professions vinculades a la cultura.

»e) Participar amb el departament competent en matèria 
de cultura en la definició de les línies estratègiques i els 
objectius nacionals.

»f) Emetre informes preceptius sobre els avantprojectes 
de llei que incideixin en temes de política cultural.

»g) 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 o d’organismes dependents del Govern o del 
Parlament. En tots els casos, la creació d’organismes o 
equipaments culturals de caràcter nacional de l’àmbit de 
la creació artística ha d’ésser objecte d’un informe pre-
ceptiu.

»h) Emetre informes preceptius sobre el nomenament 
dels responsables dels equipaments culturals dedicats 
específicament a la creació artística que correspongui al 
Govern.

»i) Dissenyar, d’acord amb el programa marc de cultura 
del Govern i el contracte programa del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts, les línies d’actuació de suport 
a creadors i entitats respecte a la promoció, el foment, la 
difusió i la projecció de la creació artística.

»j) Avaluar els contractes programa que regeixen les 
relacions entre el departament competent en matèria 
de cultura i els equipaments culturals dels quals l’Ad-
ministració de la Generalitat és titular o en els quals 
participa.

»k) Elaborar les auditories culturals dels equipaments 
culturals de titularitat de l’Administració de Generalitat i 
de les entitats públiques o privades que li ho encomanin, 
i també fer una auditoria biennal sobre la repercussió 
cultural de les subvencions concedides i fer-la pública.

»l) Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya.

»m) Establir vincles de col·laboració amb els òrgans as-
sessors i de participació sectorial del departament com-
petent en matèria de cultura.

»n) Vetllar per la presència i la protecció de les llengües 
pròpies de Catalunya i de l’Aran en l’àmbit de la creació 
artística.

»o) Vetllar per la igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones en l’àmbit de la creació artística i cultural.

»p) Participar, per mitjà d’un informe preceptiu i prio-
ritari, en els projectes de bases i en totes les convoca-
tòries d’ajuts a la creació cultural, les quals han d’ésser 
de concurrència pública. En els casos excepcionals en 
què no se segueixi el criteri d’aquest informe, l’Ofici-
na de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de justificar 
adequadament.

»q) Participar en les comissions de valoració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural que avaluïn els ajuts a 
la promoció, difusió i projecció de la creació artística, 
els quals han de seguir el procediment de concurrència 
competitiva.

»r) Promoure, en coordinació amb el departament compe-
tent en cultura, la creació d’un instrument interactiu que 
concentri la informació sobre els ajuts i les altres iniciati-
ves de suport de les administracions públiques i de les ins-
titucions privades que s’hi vulguin afegir, amb l’objectiu 
final de promoure’n la màxima coordinació quant a calen-
daris, objectius i criteris, tot preservant llur autonomia per 
a decidir sobre les bases o adjudicar els ajuts.

Fascicle segon
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»s) Qualsevol altra que li encarregui el departament 
competent en matèria de cultura.»

Article 64. Derogació d’una lletra de 
l’article 5 de la Llei 6/2008

Es deroga la lletra e de l’article 5 de la Llei 6/2008.

Article 65. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 6/2008

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 6/2008, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts és integrat per set membres, nomenats pel Parla-
ment d’entre persones amb experiència i de prestigi reco-
negut en l’àmbit cultural i artístic. S’ha de vetllar perquè 
el Plenari reculli la pluralitat pel que fa a les disciplines 
artístiques.»

Article 66. Modificació de l’article 13 de la 
Llei 6/2008

Es modifica l’article 13 de la Llei 6/2008, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 13. Participació en els òrgans de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural

»La participació a què fa referència l’article 4.q s’ha d’es-
tablir d’acord amb el que disposin els estatuts de l’Ofici-
na de Suport a la Iniciativa Cultural i s’ha de concretar 
amb la proposta de nomenament, per part del Plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de:

»a) Un representant o una representant al Consell d’Ad-
ministració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

»b) Un nombre de representants en les comissions de va-
loració dels ajuts a la promoció, difusió i projecció de la 
creació artística que ha d’ésser, com a mínim, del 50 % 
del total de membres de la comissió. Aquests represen-
tants han d’ésser externs a l’Administració de la Gene-
ralitat.»

Article 67. Derogació de l’article 15 de la Llei 
6/2008

Es deroga l’article 15 de la Llei 6/2008.

Secció cinquena. Modificació de la Llei 20/1987, 
del 12 de novembre, de creació de l’Entitat 
Autònoma Institució de les Lletres Catalanes

Article 68. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 20/1987

Es modifica l’article 2 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 2. Objecte

»1. La Institució de les Lletres Catalanes té per objecte 
promoure la presència pública de la literatura, treballar 
per a garantir el prestigi social dels escriptors catalans i 
exercir d’agent col·lectiu de les lletres catalanes davant 
la societat.

»2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per lletres catalanes 
el conjunt de la producció literària en llengua catalana en 
qualsevol gènere i difosa per qualsevol mitjà.

»3. Per a acomplir el seu objecte, la Institució de les Lle-
tres Catalanes ha de vetllar pel compliment dels objec-
tius següents:

»a) Promoure la literatura i fomentar la lectura en ge-
neral.

»b) Protegir i difondre el patrimoni literari català.

»c) Impulsar el reconeixement social de les lletres cata-
lanes i donar la màxima projecció pública als escriptors 
catalans.

»d) Donar suport als escriptors en llengua catalana i a les 
associacions del sector.»

Article 69. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 20/1987

Es modifica l’article 3 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 3. Funcions

»1. La Institució de les Lletres Catalanes té les funcions 
següents:

»a) Promoure el prestigi del sistema literari català en co-
operació amb els agents públics i privats que actuen en 
el camp de les lletres catalanes o l’acció dels quals hi té 
alguna incidència.

»b) Promoure la presència pública, el coneixement i la 
difusió de la literatura catalana, la clàssica i l’actual, dins 
del seu àmbit lingüístic, en tots els sectors i estaments de 
la societat i per tots els mitjans de difusió possibles.

»c) Participar en les accions de foment de la lectura i 
d’accés a la literatura que impulsin els organismes de la 
Generalitat i col·laborar amb altres organismes públics i 
en les iniciatives privades en aquest àmbit.

»d) Promoure l’espai d’intercanvi i la relació entre els 
escriptors en llengua catalana de tot el domini lingüístic 
i amb els escriptors en altres llengües.

»e) Promoure la transmissió de la tradició literària cata-
lana i la difusió del patrimoni literari català, i els estudis 
literaris en català i sobre la literatura catalana.

»f) Promoure, en col·laboració amb els organismes cor-
responents, la presència de la literatura i la dels escrip-
tors catalans en el sistema educatiu i en els mitjans de 
comunicació públics i privats.

»g) Participar, per mitjà d’un informe preceptiu i priori-
tari, en els projectes de bases i en totes les convocatòries 
d’ajuts al foment del fet literari, les quals han de tenir 
caràcter de pública concurrència. En els casos excepci-
onals en què no se segueixi el criteri d’aquest informe, 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de jus-
tificar adequadament.

»h) Participar en les comissions de valoració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural que avaluïn els ajuts 
a la promoció de les lletres catalanes, els quals han de 
seguir el procediment de concurrència competitiva.
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»i) Elaborar i fer pública una auditoria biennal sobre la 
repercussió cultural i el retorn social de les subvencions 
concedides en l’àmbit de la promoció de les lletres ca-
talanes.

»j) Presentar anualment al conseller o consellera del de-
partament competent en matèria de cultura i una vegada 
cada legislatura, com a mínim, davant el Parlament un 
dictamen sobre la presència pública de la literatura i el 
reconeixement social de les lletres catalanes.

»k) Aprovar el seu reglament de règim interior.

»l) Impulsar qualsevol altra iniciativa tendent al compli-
ment de les funcions que té atribuïdes.

»m) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li encar-
regui el departament competent en matèria de cultura.

»2. La participació a què fa referència l’apartat 1.h s’ha 
d’establir d’acord amb el que disposin els estatuts de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i s’ha de con-
cretar mitjançant la proposta de nomenament, per part 
de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Ca-
talanes, de:

»a) Un representant o una representant al Consell d’Ad-
ministració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultu-
ral.

»b) Un nombre de representants en les comissions de va-
loració dels ajuts a la promoció de les lletres catalanes 
que ha d’ésser, com a mínim, del 50% del total de mem-
bres de la comissió. Aquests representants han d’ésser 
externs a l’Administració de la Generalitat.»

Article 70. Modificació de l’article 4 de la 
Llei 20/1987

Es modifica l’article 4 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 4. Òrgans de govern

»La Institució de les Lletres Catalanes és regida pels òr-
gans següents:

»a) La Junta de Govern.

»b) El degà o degana.

»c) El director o directora.

»d) El Consell Assessor.»

Article 71. Modificació de l’article 5 de la Llei 
20/1987

Es modifica l’article 5 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 5. Junta de Govern

»1. La Junta de Govern és l’òrgan superior de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes. Li corresponen les màximes 
facultats de direcció de la Institució.

»2. La Junta de Govern de la Institució de les Lletres Ca-
talanes és integrada per setze membres, segons la com-
posició que es determini per reglament, d’acord amb els 
criteris següents:

»a) La presideix el degà o degana de la Institució.

»b) N’exerceix la vicepresidència el director o directora 
de la Institució.

»c) Hi ha d’haver set vocalies en representació dels de-
partaments de l’Administració de la Generalitat o d’en-
titats públiques que hi estiguin adscrites o vinculades, 
nomenades pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria de cultura, a proposta, si escau, del 
departament corresponent.

»d) Hi ha d’haver set vocalies en representació del Con-
sell Assessor, nomenades, d’entre els seus membres, pel 
conseller o consellera del departament competent en ma-
tèria de cultura, a proposta del Consell Assessor.

»e) El secretari o secretària, que assisteix a les reunions 
de la Junta amb veu però sense vot, ha d’ésser designat 
pel director o directora d’entre el personal de la Institució.

»3. Poden assistir a les reunions de la Junta de Govern 
experts en les matèries concretes que s’hi tractin per tal 
de prestar assessorament tècnic.»

Article 72. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 20/1987

Es modifica l’article 6 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 6. Funcions de la Junta de Govern

»Són funcions de la Junta de Govern de la Institució de 
les Lletres Catalanes:

»a) Aprovar les línies bàsiques d’actuació de la Institució.

»b) Aprovar la proposta de contracte programa que s’ha 
de formalitzar amb el departament competent en matèria 
de cultura.

»c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual i ele-
var-lo al conseller o consellera del departament compe-
tent en matèria de cultura.

»d) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pres-
supost de l’exercici precedent.

»e) Aprovar el programa d’actuació, d’inversions i de fi-
nançament de l’exercici següent, d’acord amb el contrac-
te programa.

»f) Aprovar el reglament de règim interior, un cop escol-
tat el Consell Assessor.

»g) Supervisar la gestió del director o directora.

»h) Proposar la contractació de personal i aprovar la 
plantilla de personal.

»i) Aprovar els preus dels serveis que presta la Institució.

»j) Aprovar els contractes d’un import superior al 5% del 
pressupost de la Institució i els que impliquen una despe-
sa pluriennal de caràcter no recurrent, sens perjudici de 
l’aprovació pel Govern.

»k) Qualsevol altra funció atribuïda per reglament.»

Article 73. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 20/1987

Es modifica l’article 7 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:
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«Article 7. Degà o degana

»1. El degà o degana de la Institució de les Lletres Ca-
talanes ha d’ésser un escriptor o escriptora de reconegut 
prestigi nomenat pel president o presidenta de la Gene-
ralitat a proposta del conseller o consellera del departa-
ment competent en matèria de cultura, un cop escoltat el 
Consell Assessor.

»2. Són funcions del degà o degana de la Institució de les 
Lletres Catalanes:

»a) Exercir l’alta representació de la Institució.

»b) Convocar, presidir i moderar les reunions de la Junta 
de Govern i dirimir, amb el seu vot de qualitat, els em-
pats que es produeixin en les votacions.

»c) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les reu-
nions de la Junta de Govern.

»3. El degà o degana és nomenat per un període de tres 
anys.»

Article 74. Modificació de l’article 9 de la 
Llei 20/1987

Es modifica l’article 9 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 9. Consell Assessor

»El Consell Assessor de la Institució de les Lletres Ca-
talanes és integrat per un màxim de trenta membres, 
segons la composició que es determini per reglament, 
d’acord amb els criteris següents:

»a) El presideix el conseller o consellera del departament 
competent en matèria de cultura.

»b) N’exerceix la vicepresidència el degà o degana.

»c) Hi ha d’haver vocalies en representació de les asso-
ciacions d’escriptors, fins a un màxim de deu, i d’altres 
entitats culturals del sector de les lletres, fins a un mà-
xim de cinc.

»d) Hi ha d’haver vocalies en representació del sector 
editorial i del llibre, dels mitjans de comunicació i d’al-
tres sectors professionals rellevants per a la difusió de les 
lletres, fins a un màxim de nou.

»e) En són membres el darrer degà o degana i tres per-
sonalitats eminents del sector de les lletres catalanes, 
nomenades pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria de cultura a proposta del Consell 
Assessor, per un període de tres anys renovable per tres 
més.

»f) Hi actua com a secretari o secretària, amb veu però 
sense vot, la mateixa persona que ho fa a la Junta de Go-
vern.»

Article 75. Modificació de l’article 10 de la 
Llei 20/1987

Es modifica l’article 10 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 10. Funcions del Consell Assessor

»El Consell Assessor és l’òrgan consultiu de la Institució 
de les Lletres Catalanes i té les funcions següents:

»a) Emetre la seva opinió sobre les qüestions que li són 
sotmeses pel degà o degana, pel director o directora i per 
la Junta de Govern. El Consell Assessor ha d’ésser es-
coltat preceptivament abans de l’aprovació del programa 
d’actuació, d’inversions i de finançament i del reglament 
de règim interior, i també abans del nomenament del 
degà o degana i del director o directora.

»b) Proposar les accions que consideri convenients per a 
complir millor els objectius de la Institució.»

Article 76. Modificació de l’article 11 de la 
Llei 20/1987

Es modifica l’article 11 de la Llei 20/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 11. Director o directora

»1. El director o directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes és nomenat pel Govern a proposta del conse-
ller o consellera del departament competent en matèria 
de cultura, un cop escoltat el Consell Assessor.

»2. El director o directora és el responsable màxim de la 
gestió ordinària de la Institució de les Lletres Catalanes i 
té les funcions següents:

»a) Proposar les línies bàsiques d’actuació de la Institu-
ció i el programa d’actuació, d’inversions i de finança-
ment, d’acord amb el contracte programa.

»b) Elaborar l’avantprojecte de pressupostos i la proposta 
de comptes anuals, de liquidació del pressupost i de la 
plantilla de personal.

»c) Executar els acords de la Junta de Govern.

»d) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de la 
Institució.

»e) Exercir l’administració dels béns i els fons que la Ins-
titució té adscrits.

»f) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments.

»g) Exercir la direcció del personal.

»h) Representar judicialment i extrajudicialment la 
Institució en les actuacions pròpies de la seva admi-
nistració.

»i) Subscriure convenis, concerts i contractes públics o 
privats i vigilar-ne el compliment i l’execució.

»j) Qualsevol altra que sigui necessària per a la direc-
ció de la Institució i les que li delegui la Junta de Go-
vern.»

Article 77. Addició d’un article a la Llei 
20/1987

S’afegeix un article, el 14, a la Llei 20/1987, amb el text 
següent:

«Article 14. Contracte programa

»1. El departament competent en matèria de cultura i la 
Institució de les Lletres Catalanes han d’establir un con-
tracte programa que inclogui, com a mínim:

»a) Els objectius estratègics i operatius de la Institució.

»b) El pla d’actuació.
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»c) Les aportacions de l’Administració de la Generalitat, 
els mecanismes de vinculació d’aquests recursos al com-
pliment dels objectius i el sistema per a avaluar aquest 
compliment.

»d) Les funcions i la composició d’una comissió de se-
guiment de l’execució del contracte.

»e) El pla financer.

»f) Qualsevol altre aspecte que determini la normativa.

»2. La vigència del contracte programa entre el depar-
tament competent en matèria de cultura i la Institució 
de les Lletres Catalanes no pot ésser inferior a tres 
exercicis.

»3. El contracte programa entre el departament com-
petent en matèria de cultura i la Institució de les Lle-
tres Catalanes s’ha d’ajustar als objectius i les priori-
tats que estableix el programa marc de cultura a què fa 
referència la disposició addicional de la Llei 6/2008, 
del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts.»

Secció sisena. Modificació de la Llei 7/2011, del 
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Article 78. Modificació de l’article 79 de la 
Llei 7/2011

Es modifica l’article 79 de la Llei 7/2011, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 79. Funcions

»Corresponen a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultu-
ral les funcions següents:

»a) Aprovar les bases reguladores i les convocatòries 
d’ajuts en matèria cultural, a proposta del departament 
al qual és adscrita o de les entitats competents per raó 
de la matèria.

»b) Tramitar i resoldre els procediments de concessió 
d’ajuts en matèria cultural.»

Article 79. Modificació de l’article 81 de la 
Llei 7/2011

Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 81 de la 
Llei 7/2011, que resta redactada de la manera següent:

«a) Aprovar les bases reguladores i les convocatòries 
d’ajuts, i atorgar els ajuts.»

Article 80. Modificació de la disposició 
transitòria quarta de la Llei 7/2011

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria quar-
ta de la Llei 7/2011, que resta redactat de la manera se-
güent:

«2. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s’ha de 
constituir en el moment en què es dicti el decret que 
n’aprovi els estatuts. L’Institut Català de les Empreses 
Culturals manté les funcions d’aprovar les bases i les 
convocatòries d’ajuts i de gestionar els ajuts durant els 
primers dos anys des de la constitució de l’Oficina.»

Article 81. Modificació de la disposició 
transitòria cinquena de la Llei 7/2011

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria cin-
quena de la Llei 7/2011, que resta redactat de la manera 
següent:

«2. Els procediments administratius relatius a ajuts que 
el Departament de Cultura o les entitats adscrites, llevat 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals, estiguin 
tramitant en el moment de la constitució de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural passen a ésser tramitats 
per l’Oficina.»

Capítol IV. Altres àmbits

Secció primera. Modificació de la Llei 6/2007, 
del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió

Article 82. Modificació de l’article 7 de la Llei 
6/2007

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 6/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El Govern, a proposta del conseller o consellera del 
departament al qual és adscrit el Centre d’Estudis d’Opi-
nió, nomena i separa lliurement, entre persones de pres-
tigi reconegut, el director o directora del Centre.»

Article 83. Modificació de l’article 14 de la 
Llei 6/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El conseller o consellera del departament al qual és 
adscrit el Centre d’Estudis d’Opinió pot acordar de sot-
metre el Centre als sistemes d’informació corporatius en 
matèria de personal i d’economia i finances.»

Article 84. Modificació de l’article 18 de la 
Llei 6/2007

Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei 6/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El director o directora del Centre d’Estudis d’Opinió, 
en un termini de vint dies hàbils des de la data d’aca-
bament del treball de camp, ha de lliurar al conseller o 
consellera del departament al qual és 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.»

Article 85. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 6/2007

Es modifica l’article 19 de la Llei 6/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«1. Els departaments de la Generalitat i els organismes i 
les entitats que en depenen o hi estan vinculats a què fa 
referència l’article 3.c, d’acord amb les funcions que els 
són pròpies, poden elaborar directament o indirectament 
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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 re-
lació als estudis a què fa referència l’apartat 1, que in-
clogui les propostes dels organismes i les entitats que en 
depenen o hi estan vinculats a què fa referència l’article 
3.c. El dit pla ha de contenir la identificació dels estudis, 
la forma d’adjudicació i el nivell de difusió. Se n’ha de 
donar 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 Gene-
ralitat, 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 i 
per als organismes i les entitats que en depenen o hi estan 
vinculats a què fa referència l’article 3.c i que tenen la 
condició de poders adjudicadors, per un termini màxim 
de tres anys. Les altres entitats de dret públic vinculades 
a l’Administració de la Generalitat o dependents d’aques-
ta, les institucions i empreses públiques de la Generalitat, 
les entitats locals, les universitats públiques i les altres 
administracions i entitats públiques situades a Catalunya 
es poden adherir voluntàriament a l’homologació.

»4. Els departaments i els organismes i les entitats que 
depenen de la Generalitat o hi estan vinculats a què fa re-
ferència 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 de fer-los, unes propostes que 
continguin la identificació dels estudis, la forma d’ad-
judicació i el grau de difusió. El Centre ha de donar el 
vistiplau a les propostes, si escau, en el termini que es 
fixi per reglament, d’acord amb els continguts tècnics 
corresponents, les ha de supervisar i ha de prestar assis-
tència tècnica per a elaborar els estudis d’opinió.

»5. El departament, organisme o entitat promotor de l’es-
tudi d’opinió, dins els tres mesos següents a la data de 
finalització del treball de camp, n’ha de trametre una cò-
pia íntegra, que inclourà la documentació que es deter-
mini per reglament, al Centre d’Estudis d’Opinió perquè 
aquest la incorpori al Registre d’Estudis d’Opinió.»

Article 86. Modificació de l’article 20 de la 
Llei 6/2007

Es modifica l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 6/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Els empleats públics i els agents encarregats de re-
collir informació per a estudis d’opinió han de llegir la 
declaració següent, de viva veu, a les persones a qui de-
manen informació:

»“Les informacions que us demanem són per a l’elabora-
ció d’un estudi d’opinió oficial.”

»“L’administració o el personal de l’administració que 
utilitzin aquesta informació estan obligats per llei a ga-

rantir-vos l’anonimat i el secret estadístic i a complir la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.”

»“Teniu dret a no respondre totes les preguntes.”»

Article 87. Modificació de l’article 22.2 de la 
Llei 6/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 6/2007, 
que resta redactat de la manera 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 departa-
ments i els organismes i entitats que depenen de la Gene-
ralitat o hi estan vinculats a què fa referència l’article 3.c, 
després de l’elaboració tècnica dels dits estudis.»

Article 88. Modificació de l’article 22.4 de la 
Llei 6/2007

Es modifica l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei 6/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«4. Poden accedir al Registre d’Estudis d’Opinió totes 
les persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin, sem-
pre que compleixin els requisits i segueixin els procedi-
ments 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, per als estudis 
a què fa referència l’article 2.a, en cap cas no pot ésser 
superior a un mes a comptar de l’acabament del treball 
de camp. Per als estudis a què fa referència l’article 2.b 
promoguts pel Centre, el termini no pot ésser superior a 
tres mesos a comptar de l’acabament del treball de camp; 
per als promoguts pels departaments i pels organismes i 
entitats que depenen de la Generalitat o hi estan vincu-
lats a què fa referència l’article 3.c, no pot ésser superi-
or 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 que fixa l’article 19.5.»

Secció segona. Modificació de la Llei 2/2007, 
del 5 de juny, del Diari Oficial De la Generalitat 
De catalunya

Article 89. Addició d’una disposició addicional, 
la quarta, a la Llei 2/2007

S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 
2/2007, amb el text següent:

«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 Di-
ari 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 un enllaç al Registre de planejament urba-
nístic de Catalunya que permeti la consulta telemàtica i 
immediata del contingut dels documents que conformen 
el pla, amb plena garantia de llur autenticitat i integri-
tat.»
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Article 90. Addició d’una disposició addicional, 
la cinquena, a la Llei 2/2007

S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la 
Llei 2/2007, amb el text següent:

«Cinquena. Difusió del dret vigent a Catalunya

»1. Per mitjà de la base de dades del DOGC, s’alimenta 
un portal web anomenat Portal Jurídic de Catalunya, per 
mitjà del qual es fa la difusió del dret vigent a Catalunya.

»2. El portal web incorpora totes les normes publicades 
en el DOGC amb rang de llei i amb rang reglamentari, 
tant en la versió oficial publicada en el DOGC com en la 
versió consolidada.»

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

Article 91. Modificació de l’article 13 de la 
Llei 10/1989

Es modifica la lletra a de l’article 13 de la Llei 10/1989, 
que resta redactada de la manera següent:

«a) Els consellers dels departaments competents en les 
matèries de turisme, cultura, territori, seguretat i medi 
natural.»

Article 92. Modificació de l’article 15 de la 
Llei 10/1989

Es modifica la lletra b de l’article 15 de la Llei 10/1989, 
que resta redactada de la manera següent:

«b) Cinc persones en representació de la Generalitat 
designades, respectivament, pels consellers dels depar-
taments competents en les matèries de turisme, cultura, 
territori, seguretat i medi natural.»

Secció quarta. Modificació de la Llei 13/2007, 
del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic

Article 93. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 13/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 13/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. La Junta de Govern és integrada pel conseller o 
consellera del departament al qual és adscrit el Memo-
rial Democràtic, que n’ocupa la presidència, i pels onze 
membres següents:

»a) Tres membres designats pel Govern, a proposta del 
departament competent en matèria de memòria demo-
cràtica.

»b) Un membre proposat per cadascun dels grups par-
lamentaris, designat pel Parlament, entre professionals 
de prestigi reconegut en la matèria pròpia d’aquesta llei.

»c) El director o directora del Museu d’Història de Ca-
talunya.

»d) El director o directora de l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya.

»e) El director o directora del Memorial Democràtic.

»f) El president o presidenta de l’Institut Català de les 
Dones.

»Assisteixen a les reunions de la Junta de Govern, amb 
veu però sense vot, un representant o una representant 
del Consell Assessor i un representant o una representant 
del Consell de Participació.

»En la composició de la Junta de Govern s’ha de procu-
rar garantir la presència equilibrada de dones i homes.»

Article 94. Modificació de l’article 12 de la 
Llei 13/2007

Es modifica l’apartat 4 de l’article 12 de la Llei 13/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«4. El Consell de Participació és integrat per un nom-
bre d’entre quaranta i cinquanta membres. Els estatuts 
del Memorial Democràtic han d’establir les funcions del 
Consell de Participació i els criteris de selecció dels seus 
membres d’acord amb els principis de major represen-
tació, equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la 
igualtat de gèneres.»

Secció cinquena. Modificació de la Llei 
14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut Català 
Internacional per la Pau

Article 95. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 14/2007

Es modifica l’article 6 de la Llei 14/2007, que resta re-
dactat de la manera 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 Internacio-
nal per la Pau. És constituïda per deu membres, que són 
els següents:

»a) Set membres elegits pel Parlament.

»b) Tres membres designats pel Govern.»

Article 96. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 14/2007

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 7 de la Llei 
14/2007, que resten redactats de la manera següent:

«1. Els membres de la Junta de Govern que han d’ésser 
elegits pel Ple del Parlament han de tenir el suport, com 
a mínim, de tres grups parlamentaris, per una majoria 
de dos terços. Els membres són proposats pel Consell 
Català de Foment de la Pau d’entre persones 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 ga-
ranties plenes d’independència, i seleccionats amb crite-
ris d’equitat de gènere i de diversitat territorial.
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»2. El Consell Català de Foment de la Pau ha de propo-
sar entre deu i quinze persones per a l’elecció dels mem-
bres de la Junta de Govern, entre les quals el Ple del Par-
lament ha d’elegir els set membres de la Junta de Govern 
de l’Institut Català Internacional per la Pau.»

Article 97. Modificació de l’article 8 de la Llei 
14/2007

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 8 de la Llei 
14/2007, que resten redactats de la manera següent:

«4. Assisteixen a les sessions de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau, amb veu però 
sense vot, el director o directora de l’Institut i un repre-
sentant o una representant de l’assemblea del personal 
de l’Institut. Fa les funcions de secretari o secretària la 
persona designada pel director o directora d’entre el per-
sonal de l’Institut o al servei del departament de la Gene-
ralitat competent en matèria de foment de la pau.

»5. La Junta de Govern de l’Institut Català Internacional 
per la Pau es regeix per les normes de funcionament dels 
òrgans col·legiats, establertes per la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, en tot allò que no re-
gulin expressament aquesta llei o el reglament orgànic.»

Article 98. Modificació de l’article 11 de la 
Llei 14/2007

Es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 14/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El Consell Assessor Internacional de l’Institut Català 
Internacional per la Pau és constituït per deu membres, 
dels quals almenys la meitat no han de tenir la condició 
de ciutadà o ciutadana de Catalunya. Són designats per 
la Junta de Govern, havent consultat el Consell Català de 
Foment de la Pau, amb els criteris següents:

»a) Cinc membres 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 dels 
conflictes.

»b) Cinc membres elegits entre persones de prestigi i de 
reconeixement social com a promotores de la pau, el de-
sarmament i la resolució no violenta dels conflictes.»

Article 99. Addició d’una disposició transitòria 
a la Llei 14/2007

S’afegeix una disposició transitòria, la segona, a la Llei 
14/2007, amb el text següent:

«Disposició transitòria segona. Règim aplicable a la pri-
mera renovació parcial de la Junta de Govern i del Con-
sell Assessor Internacional de l’Institut Català Internaci-
onal per la Pau

»En la primera renovació parcial dels membres de la 
Junta de Govern i del Consell Assessor Internacional de 
l’Institut Català Internacional per la Pau, elegits pel Ple 
del Parlament, s’ha de tenir en compte la modificació del 
nombre de membres, respectant-ne la nova composició 
i mantenint la proporcionalitat pel que fa a llurs proce-
dències.»

Secció sisena. Modificació de la Llei 5/1986, del 
17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat

Article 100. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 5/1986

Es modifica l’article 3 de la Llei 5/1986, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 3. Consell d’Administració

»1. Els òrgans rectors de l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat són el Consell d’Administració 
i el conseller delegat o consellera delegada.

»2. El Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat exerceix les funcions di-
rectives i és format pel president o presidenta, que és el 
secretari o secretària general del departament competent 
en matèria de joc, pel conseller delegat o consellera de-
legada, que exerceix les funcions executives i que és la 
persona titular de l’òrgan que té atribuïdes les competèn-
cies en matèria de joc, per cinc vocals com a màxim de-
signats pel Govern i pel secretari o secretària, designat 
pel mateix Consell d’Administració. En tot cas, hi han 
d’ésser representats els departaments d’Economia i Co-
neixement i de Benestar Social i Família.

»3. Les funcions del Consell d’Administració de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, del seu 
president o presidenta i del conseller delegat o consellera 
delegada i llur règim jurídic es determinen per decret.

»4. Sota les directrius del conseller delegat o conselle-
ra delegada, hi actua el director o directora de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a qui 
corresponen les funcions de gestió ordinària de l’Entitat 
que es determinin per reglament. El director o directora 
no té la condició d’alt càrrec, és nomenat pel conseller o 
consellera del departament competent en matèria de joc 
a proposta del Consell d’Administració i assisteix a les 
sessions d’aquest amb veu però sense vot.»

Secció setena. Modificació de la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de 
Catalunya

Article 101. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 7/2007

Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 7/2007, 
que resta redactat de la manera 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 total-
ment a la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

»b) Gestionar la recaptació per la via executiva dels in-
gressos de dret públic no tributaris de l’Administració de 
la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic 
de la Generalitat.
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»c) Formar part del consorci o ens equivalent a què fa 
referència l’article 204.2 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

»d) Portar a terme la relació amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i els òrgans amb funcions equi-
valents d’altres administracions públiques, respecte a 
la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs 
estatals cedits totalment o parcialment a la Generalitat, 
incloent-hi l’obtenció de dades i informació.

»e) Elaborar estudis en els àmbits d’actuació de l’Agència 
i, en concret, respecte a la gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació tant dels tributs propis com dels cedits total-
ment o parcialment. Aquesta funció s’entén sens perjudi-
ci de la que correspon a altres òrgans de la Generalitat en 
l’àmbit de les competències respectives.

»f) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei o per 
conveni administratiu.»

Secció vuitena. Modificació de la Llei 1/2003, 
del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

Article 102. Addició d’una disposició 
addicional a la Llei 1/2003

S’afegeix una disposició addicional, la tretzena, a la Llei 
1/2003, amb el text següent:

«Tretzena. Desplegament de l’espai europeu d’educació 
superior

»Per a millorar el desplegament de l’espai europeu d’edu-
cació superior, cada universitat ha d’establir la manera 
com el personal acadèmic i els investigadors en formació 
poden participar en les activitats acadèmiques dirigides, 
d’acord amb la normativa vigent.»

Secció novena. Modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació

Article 103. Modificació de la disposició 
transitòria vuitena de la Llei 12/2009

Es modifica la disposició transitòria vuitena de la Llei 
12/2009, que resta redactada de la manera següent:

«Vuitena. Aprovació dels estatuts de l’Institut Superior 
de les Arts

»El Govern ha d’aprovar, abans del finiment del termini de 
desplegament d’aquesta llei, els estatuts de l’Institut Supe-
rior de les Arts i ha de publicar la relació circumstanciada 
dels centres superiors que s’hi adscriuen inicialment, amb 
les característiques, si escau, de cada adscripció.»

Secció desena. Modificació de la Llei 
10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra

Article 104. Modificació de l’article 22 de la 
Llei 10/1994

1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 22 de la Llei 
10/1994, que resta redactat de la manera següent:

«5. Els aspirants que superin les proves selectives són no-
menats aspirants alumnes a l’efecte de la realització del 
curs selectiu i, un cop superat el curs, són nomenats aspi-
rants en pràctiques durant el període de pràctiques que fixi 
la convocatòria. Durant les fases del curs selectiu i del pe-
ríode de pràctiques, els aspirants tenen la consideració de 
funcionaris en pràctiques i tenen dret a la cotització cor-
responent a la Seguretat Social a efectes de drets passius i 
d’assistència sanitària. També com a aspirants alumnes i 
com a aspirants en pràctiques, tenen dret a les retribucions 
que per a cada cas s’estableixin. El nomenament com a 
funcionari o funcionària de carrera únicament es pot efec-
tuar un cop superat el període de pràctiques, d’acord amb 
el que estableix la convocatòria corresponent.»

2. Es modifica l’apartat 7 de l’article 22 de la Llei 
10/1994, que resta redactat de la manera següent:

«7. No obstant el que disposa l’apartat 6, i sempre que 
s’hagi 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 
funcionari o funcionària en pràctiques durant el perío-
de 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 105. Addició d’un article a la Llei 
10/1994

S’afegeix un article, el 48 bis, a la Llei 10/1994, amb el 
text següent:

«Article 48 bis

»1. Procedeix declarar en situació d’excedència volun-
tària els funcionaris que participin com a candidats en 
eleccions a òrgans representatius públics. La permanèn-
cia en servei actiu o en segona activitat és causa d’inele-
gibilitat. Si són elegits per al càrrec, passen a la situació 
administrativa que legalment els correspongui. En cas 
contrari, han de sol·licitar el reingrés al servei actiu o a 
la segona activitat en el termini de quinze dies. Si no ho 
fan així, passen a la situació d’excedència voluntària per 
interès particular, sempre que compleixin els requisits 
exigits.

»2. Els funcionaris en la situació d’excedència voluntària 
a què fa referència l’incís primer de l’apartat 1 no meri-
ten cap retribució mentre estan en aquesta situació. No 
obstant això, tenen dret a la reserva del lloc de treball, 
i el temps de permanència és computable a efectes de 
triennis, consolidació de grau personal i drets passius en 
els termes que estableixi la normativa corresponent.»

Secció onzena. Modificació de la Llei 10/2007, 
del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya

Article 106. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 10/2007

Es modifica l’apartat 6 de l’article 3 de la Llei 10/2007, 
que resta redactat de la manera següent:
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«6. Correspon a l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya homologar els programes formatius dels centres de 
formació del personal de seguretat privada, d’acord amb 
la legislació. Així mateix, l’Institut pot acomplir activi-
tats de formació prèvia i de formació permanent del per-
sonal de la seguretat privada. 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 ava-
luar-ne l’activitat.»

Article 107. Derogació d’una lletra de 
l’article 9.1 de la Llei 10/2007

Es deroga la lletra i de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 
10/2007.

Article 108. Modificació de l’article 13 de la 
Llei 10/2007

Es modifica l’article 13 de la Llei 10/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«1. El Consell Pedagògic i Científic és un òrgan col·legiat 
assessor de naturalesa consultiva de l’Institut de Segu-
retat 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.

»2. El Consell Pedagògic i Científic de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya és integrat pels membres 
següents:

»a) El president o presidenta, que és el director o direc-
tora de l’Institut.

»b) Disset vocals designats pel president o presidenta 
de l’Institut, amb experiència acadèmica o professional 
en l’àmbit de la seguretat, d’acord amb la distribució se-
güent:

»Primer. Sis vocals de l’àmbit de la seguretat i la po-
licia, en representació de la Policia de la Generalitat -  
Mossos d’Esquadra i de les policies locals, dels quals 
tres de designats a proposta del director o directora de 
l’Institut, dos de designats a proposta de les associaci-
ons representatives dels municipis i un de designat a 
proposta de l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de 
Barcelona.

»Segon. Sis vocals de l’àmbit de la prevenció i extinció 
d’incendis, salvaments i protecció civil, dels quals tres 
de designats a proposta del director o directora de l’Ins-
titut, dos de designats a proposta de les associacions 
representatives dels municipis i un de designat a pro-
posta de l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barce- 
lona.

»Tercer. Cinc vocals d’altres àmbits d’actuació a propos-
ta del director o directora de l’Institut.

»3. El Consell Pedagògic i Científic pot constituir comis-
sions per a estudiar assumptes la complexitat dels quals 
ho requereixi. Poden participar en les comissions perso-
nes que no siguin membres del Consell.

»4. L’òrgan administratiu responsable de la designació 
dels membres ha de procurar garantir la presència equi-

librada de dones i homes en la composició del Consell 
Pedagògic i Científic.»

Article 109. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 10/2007

Es modifica l’article 19 de la Llei 10/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 19. Contractació

»1. El règim jurídic de contractació de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya, inclosa, en tot cas, la contra-
ctació de persones físiques 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 Pú-
blica de Catalunya actua com a òrgan de contractació 
dins dels límits que estableix la legislació sobre contrac-
tes de les administracions públiques.

»3. La contractació de persones físiques formadores per 
a la prestació d’activitats docents s’ha de fer, en tot cas, 
per mitjà de designació administrativa, que ha d’incor-
porar les especificacions i limitacions que estableix la 
legislació sobre contractes de les administracions públi-
ques.»

Secció dotzena. Canvi de denominació de 
l’Institut Català de l’Adopció

Article 110. Canvi de denominació de l’Institut 
Català de l’Adopció

L’organisme autònom Institut Català de l’Adopció pas-
sa a denominar-se Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció.

Secció tretzena. Modificació de la Llei 13/1997, 
del 19 de novembre, de creació de l’Institut 
Català de l’Acolliment i de l’Adopció

Article 111. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 13/1997

Es modifica l’article 3 de la Llei 13/1997, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 3. Funcions de l’Institut Català de l’Acolliment 
i de l’Adopció

»Corresponen a l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció les funcions següents:

»a) Fomentar el dret dels infants i adolescents a tenir una 
família i, per tant, promoure les mesures d’acolliment fa-
miliar en família aliena i l’acolliment preadoptiu, amb la 
finalitat d’atendre adequadament l’infant o adolescent en 
situació de desemparament, procurar el seu desenvolu-
pament 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 a l’adopció a Catalunya o per a l’adopció internaci-
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onal d’un infant o d’un adolescent, i tramitar-ne els ex-
pedients.

»c) Vetllar perquè els ciutadans tinguin la informació 
adequada sobre el procés d’acolliment familiar, tenint 
en compte les diferents classes d’aquesta, sobre el pro-
cés d’adopció a Catalunya i sobre el procés d’adop-
ció internacional. Per a exercir aquesta funció, es pot 
comptar amb la col·laboració dels pares i mares adop-
tius i amb la dels acollidors en les qüestions que els 
concerneixen.

»d) Fer el seguiment, directament o per mitjà de les en-
titats o institucions acreditades, dels menors que esti-
guin sota mesures d’acolliment familiar en família ali-
ena o bé en acolliment preadoptiu fins a la constitució 
de l’adopció.

»e) Fer el seguiment, directament o per mitjà de les en-
titats o institucions acreditades, de les persones o fa-
mílies acollidores i donar suport tècnic a les famílies 
adoptives.

»f) Tramitar els processos d’adopció internacional, su-
pervisar 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 adoles-
cents 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) Les altres que li atribueixen les lleis.»

Article 112. Modificació de l’article 9 de la 
Llei 13/1997

Es modifica l’article 9 de la Llei 13/1997, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 9. La Direcció

»1. La persona que ocupa la Direcció de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció, què té nivell orgànic as-
similat a direcció general, és nomenada i separada pel 
Govern, a proposta del conseller o consellera competent 
en matèria d’acolliment i adopció.

»2. Corresponen a la Direcció de l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció les funcions següents:

»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 els preus públics.

»d) Presentar al Consell Rector l’avantprojecte de pres-
supost i la memòria anual.

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

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

»g) Proposar la contractació de 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 a adop-
tar un infant o adolescent.

»j) Proposar a l’òrgan judicial la constitució de les adop-
cions dels infants o adolescents desemparats, si escau.

»k) Resoldre la constitució dels acolliments familiars 
en família aliena i la constitució de l’acolliment prea-
doptiu.

»l) Dirigir les publicacions de l’Institut.

»m) Les que li encomanin la Presidència i el Consell 
Rector.»

Secció catorzena. Modificació de la Llei 
10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya

Article 113. Modificació de la disposició 
transitòria de la Llei 10/2010

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria de la 
Llei 10/2010, que resta redactat de la manera 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 quinzena. Modificació de la Llei 9/1991, 
del 3 de maig, de l’Institut Català de l’Energia

Article 114. Modificació de l’article 6.2 de la 
Llei 9/1991

Es modifiquen les lletres a, b i c de l’apartat 2 de l’article 
6 de la Llei 9/1991, que resten redactades de la manera 
següent:

«a) El president o presidenta, que és el conseller o conse-
llera competent en matèria d’energia.

»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 con-
trola l’exercici de les funcions delegades pel Consell. El 
vicepresident o vicepresidenta presideix les reunions del 
Consell en cas d’absència o d’impossibilitat del president 
o presidenta.

»c) Sis vocals en representació de l’Administració de 
la Generalitat. D’aquests vocals, dos han de pertànyer 
al departament competent en matèria d’energia; dos, al 
departament competent en matèria d’indústria; un, al 
departament competent en matèria de transport i mobi-
litat, i un, al departament competent en matèria de medi 
ambient.»
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Article 115. Modificació de l’article 6.3 de la 
Llei 9/1991

Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 9/1991, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Els vocals del Consell d’Administració són nomenats 
i separats pel Govern, a proposta del conseller o conse-
llera competent en matèria d’energia. Les persones de-
signades han d’ésser professionals de reconegut prestigi 
en l’àmbit de l’energia.»

Article 116. Modificació de l’article 8.2 de la 
Llei 9/1991

Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat 2 de l’article 
8 de la Llei 9/1991, que resten redactades de la manera 
següent:

«a) El president o presidenta, que és el conseller o con-
sellera competent en matèria d’energia o la persona que 
aquest 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 del president o presidenta.»

Article 117. Modificació de l’article 8.3 de la 
Llei 9/1991

Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 9/1991, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Els vocals del Consell Assessor són nomenats i se-
parats pel conseller o consellera competent en matèria 
d’energia, una vegada escoltats les entitats, els organis-
mes o les administracions a què pertanyin. El càrrec de 
membre del Consell Assessor no és remunerat.»

Secció setzena. Modificació de la Llei 1/2007, 
del 5 de juny, del Consell de Relacions 
Laborals

Article 118. Addició de dues lletres a l’article 
8.2 de la Llei 1/2007

S’afegeixen dues lletres, la e i la f, a l’apartat 2 de l’article 
8 de la Llei 1/2007, amb el text següent:

«e) Una comissió de responsabilitat social.

»f) Una comissió de l’Observatori del Treball.»

Article 119. Modificació de l’article 8.5 de la 
Llei 1/2007

Es modifica l’apartat 5 de l’article 8 de la Llei 1/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«5. S’han de determinar, mitjançant l’aprovació del re-
glament 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 Re-
lacions Laborals. Les comissions i els grups de treball 
poden ésser integrats per membres del Consell o per per-
sones designades per l’Administració de la Generalitat i 
les organitzacions sindicals i empresarials més represen-

tatives presents al Consell, amb la mateixa proporció i 
representativitat que la composició del Ple.»

Secció dissetena. Modificació de la Llei 
23/2009, del 23 de desembre, del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció

Article 120. Modificació de l’article 1 de la 
Llei 23/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 23/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’adscriu 
al departament competent en matèria d’execució penal.»

Article 121. Modificació de l’article 5 de la 
Llei 23/2009

Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la 
Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

«b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el titular o 
la titular de la unitat directiva competent en matèria de 
serveis penitenciaris. El vicepresident o vicepresidenta 
substitueix el president o presidenta en cas de vacant, ab-
sència o malaltia.»

Article 122. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 23/2009

1. Es modifica la lletra f de l’apartat 1 de l’article 6 de la 
Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

«f) Proposar les directrius per a fixar de manera indivi-
dualitzada les tarifes de referència per a les activitats del 
Centre que hi estiguin subjectes, d’acord amb l’article 
18.2.b.»

2. Es modifiquen les lletres h i i de l’apartat 1 de l’article 
6 de la Llei 23/2009, que resten redactades de la manera 
següent:

«h) Crear òrgans consultius o taules sectorials en ma-
tèria d’inserció sociolaboral de les persones sotmeses a 
mesures judicials amb participació de les entitats i em-
preses afectades.

»i) Tractar, per encàrrec dels òrgans competents en ma-
tèria d’execució penal, altres assumptes relacionats amb 
les activitats del Centre.»

Article 123. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 23/2009
Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 7 de la 
Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

«a) El president o presidenta, que és el titular o la titular 
de la unitat directiva competent en matèria de serveis pe-
nitenciaris.»

Article 124. Modificació de l’article 8 de la 
Llei 23/2009

Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 8 de la 
Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

«a) Supervisar el funcionament general del Centre i 
acordar les actuacions que corresponguin.»
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Article 125. Modificació de l’article 9 de la 
Llei 23/2009

Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 9 de la 
Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

«d) Acordar i formalitzar els contractes propis de l’activi-
tat del Centre, dins dels límits que fixin els seus estatuts».

Article 126. Modificació de l’article 10.1 de la 
Llei 23/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 23/2009, 
que resta redactat de la manera 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 adminis-
tracions públiques, les organitzacions empresarials i sin-
dicals i altres entitats interessades en matèria d’inserció 
de les persones sotmeses a mesures judicials.»

Article 127. Derogació d’un apartat de 
l’article 10 de la Llei 23/2009

Es deroga l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 23/2009, 
i els apartats 6, 7 i 8 passen a ésser els apartats 5, 6 i 7.

Article 128. Modificació dels apartats 5 i 6 de 
l’article 10 de la Llei 23/2009

Es modifiquen els apartats 5 i 6 de l’article 10 de la 
Llei 23/2009 que resulten de l’aplicació de l’article 127 
d’aquesta llei, els quals resten redactats de la manera se-
güent:

»5. Els estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció han de regular el règim de reunions i el desenvolupa-
ment de les funcions del Consell Assessor.

»6. Corresponen al Consell Assessor del Centre d’Inicia-
tives per a la Reinserció les funcions següents:

»a) Impulsar la col·laboració amb les organitzacions em-
presarials 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 129. Modificació de l’article 11 de la 
Llei 23/2009

Es modifiquen la rúbrica i l’apartat 1 de l’article 11 de la 
Llei 23/2009, que resten redactats de la manera següent:

«Article 11. Col·laboració entre el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció i les empreses i entitats d’inserció

»1. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció ha de pro-
moure fórmules de col·laboració que permetin de confi-
gurar 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 130. Modificació de l’article 14 de la 
Llei 23/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 23/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Els objectius generals i el règim econòmic de l’activi-
tat del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció es poden 
determinar per mitjà d’un contracte programa o de con-
venis específics amb el departament al qual és adscrit o 
amb altres administracions per raó de la seva condició 
de mitjà propi.»

Article 131. Modificació del paràgraf primer 
de l’article 18.2 de la Llei 23/2009

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 
18 de la Llei 23/2009, que resta redactat de la manera 
següent:

«2. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, en la seva 
actuació com a mitjà propi de l’Administració de la Ge-
neralitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o de-
pendent, s’ajusta a les regles següents:»

Article 132. Modificació de l’article 18.2.b de 
la Llei 23/2009

Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 18 de la 
Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

«b) Els preus de prestació dels serveis, subministraments 
i encàrrecs del Centre són aprovats pel conseller o conse-
llera competent en matèria d’execució penal per mitjà de 
l’aplicació individualitzada o per grups d’articles de les 
directrius aprovades pel Govern, amb l’informe previ de 
la Comissió de Govern Local de Catalunya, sempre que 
el Centre actuï com a mitjà propi de les administracions 
locals.»

Article 133. Addició d’una disposició 
addicional a la Llei 23/2009

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 23/2009, 
amb el text següent:

«Disposició addicional. Garantiment del principi de pa-
ritat

»En la composició dels òrgans que regula aquesta llei, 
s’ha de procurar garantir el principi de paritat per mitjà 
de la presència equilibrada de dones i homes.»

Secció divuitena. Canvi de denominació de 
l’Agència de Qualitat i Desenvolupament 
Professional en Salut

Article 134. 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, del 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 de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya. Totes les referències a l’Agència de Quali-
tat i Desenvolupament Professional en Salut fetes pel dit 
decret llei i per altres disposicions de caràcter general 
s’han d’entendre fetes a l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya.
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Secció dinovena. Modificació del Decret 
llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de 
racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya

Article 135. Modificació de l’article 3 del 
Decret llei 4/2010

Es modifica la lletra d de l’article 3 del Decret llei 4/2010, 
que resta redactada de la manera següent:

«d) Mesurar, avaluar i difondre de manera pública 
i transparent els resultats globals assolits en salut i en 
l’àmbit de l’assistència sanitària pels diferents agents que 
integren el sistema de salut, a partir de la gestió del Sis-
tema Integrat d’Informació de Salut a Catalunya, con-
figurat per la informació de naturalesa administrativa i 
estadística que contenen els registres i sistemes d’infor-
mació del departament i dels organismes competents en 
matèria de salut, els dels centres, serveis i establiments 
sanitaris i els dels professionals sanitaris, per tal de fa-
cilitar una presa de decisions coresponsable al servei de 
la qualitat de l’atenció sanitària prestada als ciutadans. 
Amb aquesta finalitat, els dits agents han de comunicar 
al Sistema les dades pertinents per mitjà de llurs òrgans 
responsables i d’acord amb la normativa vigent en l’àm-
bit estadístic i de protecció de dades de caràcter perso-
nal. No obstant això, la comunicació de dades provinents 
d’històries clíniques requereix, llevat que el pacient o la 
pacient hi hagi donat abans el consentiment, la dissocia-
ció prèvia de les dades identificadores de la persona titu-
lar d’acord amb la normativa reguladora de l’autonomia 
del pacient i dels drets i les obligacions en matèria d’in-
formació i documentació clíniques.»

Article 136. Addició d’una lletra a l’article 3 
del Decret llei 4/2010

S’afegeix una lletra, la i bis, a l’article 3 del Decret llei 
4/2010, amb el text següent:

«i bis) Dissenyar, aprovar, posar en pràctica 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 137. Modificació de l’article 4.2 del 
Decret llei 4/2010

Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 del Decret llei 
4/2010, que resta redactat de la manera següent:

«2. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de 
govern de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya i té la composició que determinen els seus 
estatuts.»

Article 138. Modificació de l’article 4.4 del 
Decret llei 4/2010

Es modifica l’apartat 4 de l’article 4 del Decret llei 
4/2010, que resta redactat de la manera següent:

«4. El Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya és l’òrgan de partici-
pació, consulta, debat i proposta de les administracions 
competents i dels sectors i les organitzacions amb fun-

cions relacionades amb els objectius del millorament 
de la qualitat del sistema de salut i del desenvolupament 
de la competència dels seus professionals. Els estatuts 
de l’Agència han de determinar la composició del Con-
sell.»

Article 139. Modificació de l’article 14 del 
Decret llei 4/2010

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 del Decret llei 
4/2010, que resta redactat de la manera següent:

«2. El departament competent en matèria d’esports té 
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 140. Derogació de sis articles del 
Decret llei 4/2010

Es deroguen els articles 15, 16, 17, 18, 19 i 20 del Decret 
llei 4/2010.

Article 141. Modificació de l’apartat 1 de la 
disposició addicional primera del Decret llei 
4/2010

Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional prime-
ra del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera 
següent:

«1. Es dissolen les societats mercantils Viatges de Mun-
tanya, SA, i Remodelacions Urbanes, SA. El Govern ha 
d’adoptar les mesures necessàries per a dissoldre i liqui-
dar aquestes societats mercantils.»

Article 142. Modificació de l’apartat 2 de la 
disposició addicional primera del Decret llei 
4/2010

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional prime-
ra del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera 
següent:

«2. Un cop es faci efectiva la dissolució de les entitats 
a què fa referència l’apartat 1, Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya passa a exercir les funcions de Vi-
atges de Muntanya, SA, i l’Institut Català del Sòl passa 
a exercir les funcions de Remodelacions Urbanes, SA, 
i assumeix tots els drets i obligacions de caràcter eco-
nòmic, contractual i laboral contrets per Remodelacions 
Urbanes, SA.»

Article 143. Derogació de tres disposicions del 
Decret llei 4/2010

Es deroguen les disposicions addicionals cinquena i 
sisena i la disposició transitòria segona del Decret llei 
4/2010.

Article 144. Modificació de la disposició 
derogatòria del Decret llei 4/2010

Es modifica la disposició derogatòria del Decret llei 
4/2010, que resta redactada de la manera següent:
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«Es deroguen les disposicions següents:

»a) La Llei 7/1985, del 14 de maig, de l’Institut per a la 
Promoció i la Formació Cooperatives.

»b) Els articles 70, 71 i 72 de la Llei 15/1990, del 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, sens perju-
dici del que estableix la disposició transitòria primera 
d’aquest decret llei.

»c) La disposició addicional dinovena de la Llei 13/1988, 
del 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les enti-
tats gestores de la Seguretat Social per al 1989.»

Article 145. Derogació d’una disposició final 
del Decret llei 4/2010

Es deroga la disposició final tercera del Decret llei 
4/2010.

Secció vintena. Modificació de la Llei 
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres

Article 146. Modificació de l’article 72 de la 
Llei 7/2011

Es modifiquen les lletres a, b i c de l’apartat 3 de l’article 
72 de la Llei 7/2011, que resten redactades de la manera 
següent:

«a) Dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la coo-
peració entre agents públics i privats per a millorar-ne 
la promoció, la conservació i la gestió, especialment es-
tablint estratègies de suport i col·laboració amb els ens 
locals.

»b) Fomentar la vinculació del patrimoni cultural amb el 
desenvolupament territorial i paisatgístic i amb el desen-
volupament econòmic, per tal de generar nous recursos 
destinats a la promoció i conservació d’aquest patrimoni.

»c) Fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels equipa-
ments, prestant una atenció especial a l’educació i al tu-
risme cultural; millorar-ne la vinculació amb la comu-
nitat i la internacionalització, i fomentar les pràctiques 
associades a la conservació i divulgació d’aquest patri-
moni.»

Article 147. Addició de dues lletres a l’article 
72.3 de la Llei 7/2011

S’afegeixen dues lletres, la c bis i la c ter, a l’apartat 3 de 
l’article 72 de la Llei 7/2011, amb el text següent:

«c bis) Dur a terme les actuacions corresponents en ma-
tèria de protecció, inventari, catalogació i declaració de 
béns immobles i mobles, de restauració monumental i 
d’intervencions arqueològiques, especialment les de ca-
ràcter preventiu; i també complir les altres atribucions 
relatives a inspecció i règim sancionador que estableixen 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català, i les altres normes aplicables.

»c ter) Impulsar les diverses xarxes temàtiques i terri-
torials de museus, desplegant territorialment els museus 
nacionals com a capçaleres temàtiques i configurant ser-

veis de suport comuns d’abast territorial per mitjà dels 
serveis d’atenció museística, amb l’objectiu d’afavorir la 
cooperació i la prestació de serveis i recursos compartits 
entre els mateixos centres.»

Article 148. Modificació de l’article 73 de la 
Llei 7/2011

Es modifica l’article 73 de la Llei 7/2011, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 73. Òrgans de govern

»Són òrgans de govern de l’Agència Catalana del Patri-
moni Cultural:

»a) El Consell d’Administració.

»b) La direcció.»

Article 149. Addició d’un article, el 73 bis, a la 
Llei 7/2011

S’afegeix un article, el 73 bis, a la Llei 7/2011, amb el 
text següent:

«Article 73 bis. 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 de l’Agèn-
cia Catalana del Patrimoni Cultural:

»a) El president o presidenta.

»b) El vicepresident o vicepresidenta.

»c) Nou vocals.

»d) El secretari o secretària, designat a proposta del pre-
sident o presidenta.

»3. El president o presidenta del Consell d’Administració 
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és el con-
seller o consellera del departament competent en matèria 
de cultura.

»4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell d’Ad-
ministració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
és la persona titular de la unitat competent en matèria 
de patrimoni cultural, llevat que aquesta persona sigui el 
director o directora de l’Agència. En aquest cas el vice-
president o vicepresidenta és el secretari o secretària ge-
neral del departament competent en matèria de cultura.

»5. El conseller o consellera del departament compe-
tent en matèria de cultura nomena els vocals del Con-
sell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural, amb la distribució següent: quatre en represen-
tació de diversos departaments de la Generalitat, dos en 
representació de les organitzacions associatives d’ens 
locals i tres en representació dels sectors professionals, 
acadèmics i universitaris relacionats amb el patrimoni 
cultural.»

Article 150. Addició d’un article, el 73 ter, a 
la Llei 7/2011

S’afegeix un article, el 73 ter, a la Llei 7/2011, amb el text 
següent:
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«Article 73 ter. Funcions del Consell d’Administració

»1. El Consell d’Administració té les més àmplies fa-
cultats amb relació al govern, la direcció i el control de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

»2. Corresponen al Consell d’Administració de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural les funcions següents:

»a) Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, 
d’inversions i de finançament, i el pressupost d’explota-
ció i de capital.

»b) Aprovar la proposta de contracte programa entre 
l’Agència i el departament competent en matèria de cul-
tura, i també la seva actualització.

»c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final dels 
pressupostos de l’exercici i la memòria d’activitats.

»d) Nomenar els directors dels equipaments gestionats 
per l’Agència que no tinguin la categoria de museus naci-
onals i elevar la proposta de nomenament dels directors 
dels museus nacionals, una vegada aprovada, al conse-
ller o consellera del departament competent en matèria 
de cultura, a proposta de la Junta de Museus de Cata-
lunya, presentada per l’òrgan de govern del museu na-
cional o per l’òrgan de selecció determinat pel concurs 
públic corresponent.

»e) Supervisar la gestió del director o directora.

»f) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.

»g) Autoritzar la constitució d’òrgans, organismes o en-
titats de caràcter públic o privat, qualsevol que en sigui 
la naturalesa jurídica, o autoritzar que l’Agència hi par-
ticipi.

»h) Les altres que li atorguin els estatuts.»

Article 151. Addició d’un article, el 73 quater, 
a la Llei 7/2011

S’afegeix un article, el 73 quater, a la Llei 7/2011, amb 
el text següent:

«Article 73 quater. Estructura i règim dels equipaments 
gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

»1. Els equipaments gestionats per l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural gaudeixen d’un règim de gestió 
desconcentrada que inclou la gestió tècnica i la gestió 
econòmica. Les característiques d’aquest règim i la rela-
ció dels equipaments amb l’Agència s’han d’establir per 
reglament.

»2. Els equipaments gestionats per l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural disposen d’una direcció deter-
minada per un procés de selecció públic amb criteris de 
professionalitat, transparència, mèrits i capacitat.

»3. Els equipaments gestionats per l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural que, d’acord amb la Llei 17/1990, del 
2 de novembre, de museus, tenen la categoria de museus 
nacionals gaudeixen de singularitat pròpia i disposen, 
en el si de l’Agència, de la màxima capacitat per a pro-
jectar-se autònomament, sens perjudici dels serveis que 
l’Agència assumeixi d’acord amb el contracte programa.

»4. Els equipaments gestionats per l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural que, d’acord amb la Llei 17/1990, 

tenen la categoria de museus nacionals són regits per un 
òrgan de govern propi presidit pel director o directora 
de l’Agència, amb una composició que han de determi-
nar els estatuts d’aquesta i que, en tot cas, ha d’inclou-
re representants dels sectors professionals, acadèmics 
i universitaris relacionats amb la temàtica del museu i 
representants dels territoris on el museu mantingui seus 
o seccions.

»5. Els equipaments gestionats per l’Agència Catala-
na del Patrimoni Cultural que no tenen la categoria de 
museus nacionals poden disposar d’un consell assessor, 
d’acord amb el que estableixin els estatuts de l’Agència, 
que ha d’incloure representants dels sectors professio-
nals, acadèmics i universitaris relacionats amb el centre i 
representants del territori on aquest és emplaçat.»

Article 152. Addició d’un article, el 73 
quinquies, a la Llei 7/2011

S’afegeix un article, el 73 quinquies, a la Llei 7/2011, 
amb el text següent:

«Article 73 quinquies. Estatuts de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural

»Correspon al Govern d’aprovar, per mitjà d’un decret, 
els estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, 
els quals han de determinar el règim de funcionament 
dels òrgans de govern, l’estructura dels equipaments ges-
tionats i llur règim de gestió.»

Article 153. Modificació de l’article 76 de la 
Llei 7/2011

Es modifica l’article 76 de la Llei 7/2011, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 76. Règim de personal

»1. El personal de l’Agència Catalana del Patrimoni Cul-
tural es regeix pel dret laboral, sens perjudici de l’ads-
cripció de personal funcionari per a l’exercici de potes-
tats administratives i de les funcions pròpies dels cossos 
tècnics, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de la 
disposició addicional setzena.

»2. Els llocs de treball de l’Agència Catalana del Patri-
moni Cultural, inclosos els directius, s’han de cobrir per 
mitjà de processos de selecció públics, amb criteris de 
professionalitat, transparència, mèrits i capacitat, sens 
perjudici del que estableix l’apartat 1.»

Títol III. Consell Català de l’Empresa i 
Agència de Suport a l’Empresa Catalana

Capítol I. Consell Català de l’Empresa

Article 154. Consell Català de l’Empresa

1. Es crea el Consell Català de l’Empresa com a òrgan 
d’assessorament i de participació institucional, d’acord 
amb el que estableix l’article 45 de l’Estatut d’autono-
mia. En formen part les organitzacions sindicals i em-
presarials més representatives. També hi participen re-
presentants de les institucions, les corporacions de dret 
públic i les associacions l’activitat de les quals té relació 
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directa amb la innovació, la internacionalització, l’em-
prenedoria i el desenvolupament empresarial.

2. El Consell Català de l’Empresa té l’objectiu d’acce-
lerar el procés de transformació empresarial per mitjà 
d’una política activa, previsora i eficaç que afavoreixi 
l’adaptació de les empreses dels diversos sectors d’acti-
vitat als canvis estructurals i la inversió productiva. El 
Consell ha de vetllar especialment per les empreses in-
dustrials i per mantenir l’esperit industrial de Catalunya 
i ha de fer presents els interessos dels sectors econòmics 
i socials implicats a l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana, en els termes que estableixin els estatuts de 
l’Agència.

3. S’han d’establir per reglament la composició i les fun-
cions del Consell Català de l’Empresa i la participació 
dels diferents agents socials, d’acord amb el que estableix 
l’article 45 de l’Estatut d’autonomia. També s’hi han de 
determinar les comissions que el Consell consideri perti-
nent de constituir per a funcionar correctament.

Capítol II. Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana

Article 155. Objecte

L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana té per objecte 
executar les polítiques de la Generalitat en els àmbits de 
la innovació, la transferència tecnològica, la internacio-
nalització, el foment i la captació d’inversions i l’incre-
ment de la productivitat de l’empresa.

Article 156. Finalitats

L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana té per finali-
tat la promoció i el desenvolupament de l’empresa per 
mitjà de l’execució de les actuacions i el desplegament 
dels serveis de suport necessaris per a impulsar la com-
petitivitat del sector empresarial, la seva presència en els 
mercats internacionals i la seva interrelació amb aquests 
mercats.

Article 157. Naturalesa

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana és adscri-
ta al departament competent en matèria d’indústria, que 
exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre l’activitat 
de l’Agència per a 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 enti-
tat de dret públic de la Generalitat que actua subjecta al 
dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capa-
citat d’obrar, patrimoni propi i plena autonomia funcio-
nal i de gestió per a complir les seves funcions.

3. Participen en els òrgans de govern de l’Agència de Su-
port a l’Empresa Catalana, en els termes que establei-
xen aquesta llei i els 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 158. Règim jurídic

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana es regeix 
per aquesta llei, pels seus estatuts, pel text refós de la 
Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana, aprovada pel Decret legislatiu 2/2002, del 
24 de desembre, i per les altres normes aplicables.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana sotmet la 
seva activitat en les relacions externes, amb caràcter ge-
neral, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li 
són aplicables, llevat dels actes que impliquen l’exercici 
de potestats públiques, que se sotmeten 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’organit-
zació 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. També se 
sotmet al dret públic en les altres matèries que, d’acord 
amb aquesta llei, hi són subjectes.

4. Les resolucions del Consell Rector, del Consell d’Ad-
ministració i del conseller delegat o consellera delegada 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana exhaurei-
xen la via administrativa. Contra aquestes resolucions es 
pot interposar un recurs potestatiu de reposició o direc-
tament un recurs davant la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Article 159. Funcions

1. Corresponen a l’Agència de Suport a l’Empresa Cata-
lana les funcions següents:

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 no-
ves tecnologies.

d) L’impuls de la capacitat i la demanda innovadora de 
les empreses per mitjà d’instruments que reforcin el capi-
tal, 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 infor-
mació i de 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’optimació de la gestió dels recursos 
humans i financers de les empreses.

h) Les altres que li encomanin les lleis.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha de deter-
minar els mecanismes necessaris per a complir les seves 
funcions, que s’han de basar en el rigor, la transparència 
i l’optimació dels recursos humans i financers, i ha de 
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disposar de l’estructura i els mitjans necessaris per a per-
metre als òrgans de govern exercir una direcció eficaç i 
eficient i per a garantir una participació efectiva de tots 
els implicats.

3. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catala-
na poden establir la constitució d’una àrea especialitzada 
de l’Agència que tingui com a objectiu executar les políti-
ques del Govern en l’àmbit del foment i la captació d’in-
versions en noves activitats empresarials estratègiques 
que aportin tecnologia, capacitat continuada d’innova-
ció, complementarietat amb el teixit empresarial, capa-
citat exportadora, capacitat d’arrossegar altres inversions 
i ocupació estable i de qualitat, d’acord amb les finalitats 
d’aquesta llei.

4. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana pot dur a 
terme les seves activitats per mitjà de convenis, socie-
tats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb 
les corporacions de dret públic, les associacions, els 
agents socials i altres entitats públiques o privades, en 
els termes que estableixen els seus estatuts, el text refós 
de la Llei 4/1985 i les altres normes aplicables. 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, amb ànim de lucre 
o sense, l’objecte social del qual estigui relacionat amb 
l’objecte i les finalitats de l’Agència.

5. El Govern pot delegar en l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana la representació en els consorcis, els ens 
o els òrgans mixtos constituïts o que es constitueixin 
l’objecte dels quals estigui relacionat amb les activitats 
d’innovació, internacionalització i promoció de l’empre-
sa catalana.

Article 160. Òrgans

1. Els òrgans de l’Agència de Suport a l’Empresa Catala-
na es classifiquen en òrgans de govern i òrgans de gestió. 
Els estatuts de l’Agència poden establir l’existència d’òr-
gans d’assessorament estratègic i de participació.

2. Els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Em-
presa 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 161. Consell Rector

El Consell Rector 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, els 
interessos dels actors econòmics i socials que poden re-
sultar afectats per les polítiques públiques en matèria de 
suport a l’empresa.

Article 162. Consell d’Administració

1. Corresponen al Consell d’Administració la decisió i la 
direcció de l’activitat de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana.

2. El Consell d’Administració de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana és integrat per un mínim de vuit 
membres i un màxim de dotze.

3. Integren el Consell d’Administració de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana, necessàriament, els mem-
bres següents:

a) El conseller o consellera del departament competent 
en matèria d’indústria, en qualitat de president o presi-
denta.

b) El secretari o secretària sectorial o director o directo-
ra general en matèria d’indústria del departament com-
petent en matèria d’indústria, en qualitat de vicepresi-
dent o vicepresidenta.

c) El conseller delegat o consellera delegada de l’Agència.

4. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catala-
na han d’establir la procedència dels membres del Consell 
d’Administració altres que els que estableix l’apartat 3.

5. Els membres del Consell d’Administració de l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana han de pertànyer, en tots 
els casos, al Consell Rector.

Article 163. Presidència
1. La Presidència de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana, que és també la del Consell Rector i la del Con-
sell d’Administració, correspon al conseller o consellera 
del departament competent en matèria d’indústria.

2. Les funcions del president o presidenta han d’ésser de-
terminades pels estatuts de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana.

3. El president o presidenta del Consell d’Administració 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana pot delegar 
l’exercici de les seves funcions en el vicepresident o vi-
cepresidenta.

Article 164. El conseller delegat  
o consellera delegada
1. El conseller delegat o consellera delegada s’encarrega 
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 perso-
na amb qualificacions professionals acreditades que tin-
gui competència i experiència per a complir les funcions 
assignades.

2. Es pot crear, adscrita al conseller delegat o conselle-
ra delegada, una unitat de suport per a l’exercici de les 
funcions executives d’aquest òrgan, en els termes que de-
terminin els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana.

3. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catala-
na 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 165. Personal
1. El personal de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana s’hi vincula per mitjà d’una relació de caràcter 
laboral.

2. La selecció del personal de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana s’ha de fer d’acord amb els principis 
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d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d’acord amb la le-
gislació aplicable en aquesta matèria.

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’elabo-
rar i aprovar la seva relació de llocs de treball.

4. Correspon al Consell d’Administració aprovar l’es-
tructura organitzativa de l’Agència de Suport a l’Empre-
sa Catalana.

Article 166. 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 pú-
blic.

2. L’òrgan de contractació de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana és el conseller delegat o consellera dele-
gada.

Article 167. 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 ges-
tió.

b) Els ingressos propis que percebi com a contrapres-
tació per les activitats que dugui a terme en virtut de 
contractes o convenis establerts amb altres entitats pú-
bliques o privades o amb persones físiques o en virtut de 
disposicions legals.

c) Els rendiments procedents de les tarifes aplicades 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 del seu patrimoni.

e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres 
operacions financeres que estableixi la llei de pressupos-
tos de la Generalitat.

f) Les aportacions, si s’escauen, dels membres.

g) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra apor-
tació voluntària d’entitats públiques i privades.

h) Els ingressos de dret públic o privat que s’autoritzin.

i) Els ingressos que li siguin atribuïts i siguin compati-
bles amb la naturalesa i les finalitats de l’Agència.

2. Els recursos de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana tenen caràcter finalista, atès que es destinen a la 
consecució dels objectius de l’Agència.

3. El Consell d’Administració pot acordar de destinar els 
recursos a què fan referència els apartats 1.d i e que no 
apareixen inicialment en el pressupost de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana a finançar despeses excep-
cionals.

4. El Consell Rector pot acordar de destinar els recursos 
a què fan referència els apartats 1.f i g que no aparei-
xen inicialment en el pressupost de l’Agència de Suport 
a l’Empresa Catalana a finançar despeses excepcionals.

5. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana pot recórrer 
a l’endeutament d’acord amb la normativa de la Genera-
litat. No obstant el que estableixen la legislació general i 

les lleis de pressupostos, l’Agència, per a atendre desfa-
saments temporals de tresoreria, pot contractar pòlisses 
de crèdit o préstec, sempre que el saldo viu no superi el 
10% del seu pressupost.

6. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana pot subs-
criure, en els termes i les condicions que estableix la nor-
mativa aplicable a l’Administració de la Generalitat, con-
venis 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 tin-
guin un interès específic en la realització d’accions vin-
culades a l’àmbit d’actuació de l’Agència.

Article 168. Pressupost

1. El Consell d’Administració ha d’elaborar l’avant-
projecte de pressupost de l’Agència de Suport a l’Em-
presa 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 Rec-
tor, s’ha de trametre al departament al qual és adscrita 
l’Agència perquè aquest el traslladi al departament com-
petent en matèria d’economia i finances. Un cop aprovat 
per aquest departament, l’avantprojecte s’ha d’incorpo-
rar al projecte de llei de 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 a l’import 
global i caràcter estimatiu per a la distribució dels crè-
dits en categories econòmiques.

4. L’autorització de les variacions pressupostàries de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana correspon 
al departament competent en matèria d’economia i fi-
nances en el cas de les variacions de l’import global 
del pressupost i de les que afecten despeses de perso-
nal, a iniciativa del Consell d’Administració i a pro-
posta del Consell Rector. L’autorització de les altres 
variacions pressupostàries correspon al Consell d’Ad-
ministració.

5. Els romanents de crèdit de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana que resultin de la liquidació de l’exercici 
pressupostari no afectats al finançament de l’exercici se-
güent poden aplicar-se al pressupost d’ingressos i desti-
nar-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’Administra-
ció i al conseller delegat o consellera delegada, que han 
d’elaborar i trametre al Consell Rector un estat d’execu-
ció pressupostària amb la periodicitat que estableixin els 
estatuts de l’Agència.

7. Les qüestions relatives al pressupost de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana altres que les regulades 
pels apartats 1 a 6 es regeixen pel text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre; pel text refós de 
la Llei 4/1985, i per les successives lleis de pressupostos 
de la Generalitat.
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Article 169. Contracte de gestió
1. Les relacions de l’Agència de Suport a l’Empresa Cata-
lana amb el departament al qual és adscrita, sens perju-
dici del que estableix l’article 53 del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, 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 es-
tatuts 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 a desenvolupar el programa previst.

Article 170. 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 tí-
tol, d’acord amb aquesta llei.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’esta-
blir 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 competènci-
es 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 Generali-
tat 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 dits béns i 
drets. Els béns i els drets adscrits per l’Administració de la 
Generalitat a l’Agència també es reincorporen al patrimo-
ni de l’Administració de la Generalitat si no es dediquen al 
compliment de les finalitats establertes. En aquest cas, la 
Generalitat els ha de taxar per a obtenir-ne el valor perici-
al i ha d’exigir el rescabalament dels detriments avaluats.

4. La gestió del patrimoni de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana s’ha d’ajustar, amb les excepcions que 
estableix aquesta llei, al que disposen el text refós de la 
Llei 4/1985, el text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2002, del 24 de desembre, i les altres normes aplica-
bles en matèria de patrimoni.

5. Els béns adscrits a l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana que són béns de domini públic gaudeixen de 
les exempcions tributàries que corresponen als béns 
d’aquesta naturalesa. Els béns adquirits d’una altra ma-
nera s’han d’incorporar al patrimoni de l’Agència.

6. Els estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Cata-
lana poden establir la possibilitat que l’Agència adqui-
reixi béns immobles per a complir les seves finalitats, 
amb l’autorització prèvia del departament competent en 
matèria de patrimoni. Així mateix, els estatuts poden 
establir que l’Agència pugui alienar els béns immobles 
propis que deixin d’ésser necessaris per al compliment 
de les seves finalitats, amb l’autorització prèvia del de-
partament competent en matèria d’economia i finances.

Article 171. Comptabilitat

1. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana està sotme-
sa al règim de comptabilitat pública que estableix la le-
gislació de finances públiques de la Generalitat, excepte 
pel que fa als aspectes que regula aquesta llei.

2. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha d’or-
denar la seva comptabilitat d’acord amb el Pla general 
comptable.

3. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana ha de dis-
posar d’un sistema d’informació econòmica que reflec-
teixi, per mitjà d’estats de comptes i informes, la situ-
ació financera i l’estat, 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 172. Control de la gestió econòmica i 
financera

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 i es fa pel sistema 
d’auditories, d’acord amb el que disposa el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya.

Disposicions addicionals

Primera. Subrogació dels drets i les 
obligacions del Laboratori General d’Assaigs 
i Investigació i l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil

1. L’Administració de la Generalitat subroga, des de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, els drets i les obligacions 
que corresponen al Laboratori General d’Assaigs i Inves-
tigació i a l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automò-
bil, i els exerceix per mitjà del departament competent 
en matèria d’indústria.

2. Les referències que la normativa fa a l’Institut d’Inves-
tigació Aplicada de l’Automòbil i al Laboratori General 
d’Assaigs i Investigació s’ha d’entendre que es fan al de-
partament competent en matèria d’indústria.

Segona. Adscripció de mitjans a l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

El Govern, per mitjà d’un decret, ha d’adscriure a l’Ins-
titut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries els mit-
jans personals i materials adscrits al departament com-
petent en matèria de salut vinculats a les funcions que 
s’atribueixen a l’Institut.

Tercera. Estatuts de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals

El Decret 100/2001, del 3 d’abril, d’aprovació dels Esta-
tuts de l’Institut Català de les Indústries Culturals, manté 
la vigència en tot allò que no s’oposi a la Llei 20/2000, 
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del 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals.

Quarta. Composició del Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts

La composició del Plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts s’ha d’adequar al que estableix 
aquesta llei.

Cinquena. 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 que estableix l’apartat 1.

Disposicions transitòries

Primera. Patrimoni i pressupost del Laboratori 
General d’Assaigs i Investigació

El patrimoni adscrit al Laboratori General d’Assaigs i 
Investigació passa a ésser adscrit al departament compe-
tent en matèria d’indústria. El Departament d’Empresa i 
Ocupació assumeix com a propi el pressupost del Labo-
ratori fins al finiment de l’exercici econòmic.

Segona. Patrimoni i pressupost de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil
El patrimoni adscrit a l’Institut d’Investigació Aplicada 
de l’Automòbil passa a ésser adscrit al departament com-
petent en matèria d’indústria. El Departament d’Empre-
sa i Ocupació assumeix com a propi el pressupost de 
l’Institut fins al finiment de l’exercici econòmic.

Tercera. Junta de Govern i Consell Assessor 
de la Institució de les Lletres Catalanes

Mentre no es desplegui per reglament la composició de 
la Junta de Govern, pel que fa a les vocalies, i del Con-
sell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes, es 
manté la composició establerta pels articles 5.3 i 9 de la 
Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l’Entitat 
Autònoma Institució de les Lletres Catalanes, abans de 
la modificació que hi fa aquesta llei.

Quarta. Personal del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts i la Institució de les 
Lletres Catalanes

1. El personal funcionari i laboral que ocupi llocs de tre-
ball en el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
o en la Institució de les Lletres Catalanes, o que tingui 
suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes 
per alguna de les causes que estableix la normativa apli-
cable, i que exerceixi funcions que, d’acord amb aquesta 
llei, siguin assumides pel Departament de Cultura, passa 
a prestar serveis en el Departament de Cultura, segons 
les necessitats del servei o funcionals d’aquest, d’acord 
amb la relació de llocs de treball que s’aprovi.

2. El personal funcionari i laboral que ocupi llocs de tre-
ball en el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

o en la Institució de les Lletres Catalanes, o que tingui 
suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes 
per alguna de les causes que estableix la normativa apli-
cable, i que exerceixi funcions que, d’acord amb aquesta 
llei, siguin assumides per l’Institut Català de les Empre-
ses Culturals, passa a prestar serveis en el dit Institut, 
segons les necessitats de personal d’aquest i d’acord amb 
la relació de llocs de treball que s’aprovi. El personal la-
boral s’incorpora a l’Institut d’acord amb el que estableix 
l’article 44 de l’Estatut dels treballadors. El personal 
funcionari pot optar per ocupar un lloc de treball previst 
en la plantilla de personal laboral de l’Institut Català de 
les Empreses Culturals, en el termini de tres mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei. En aquest cas, resta 
en situació d’excedència voluntària per incompatibilitats 
en el seu cos d’origen, i se li reconeix l’antiguitat. Altra-
ment, el lloc de treball és declarat a extingir.

Cinquena. Aplicació de l’article 4.r de la Llei 
6/2008
El que estableix l’article 4.r de la Llei 6/2008, del 13 
de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, d’acord amb la redacció establerta per l’article 63 
d’aquesta llei, s’ha de dur a terme en el termini d’un any 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposicions derogatòries

Primera. Derogació de normes amb rang de llei

Es deroguen totes les normes amb rang de llei que s’opo-
sin al que estableix aquesta llei, i específicament les se-
güents:

a) Llei 23/1984, del 28 de desembre, del Laboratori Ge-
neral d’Assaigs i Investigació.

b) Llei 2/1990, del 8 de gener, de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil (Idiada).

c) Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial.

d) La disposició addicional novena de la Llei 25/1998, 
del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d’adaptació a l’euro.

e) Els articles 19, 20 i 21 de la Llei 15/2000, del 29 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives.

f) Els articles 36, 37 i 38 de la Llei 21/2001, del 31 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives.

Segona. Derogació de normes amb rang 
reglamentari

Es deroguen totes les normes amb rang reglamentari que 
s’oposin al que estableix aquesta llei, i específicament les 
següents:

a) Decret 59/1990, del 20 de febrer, pel qual es determi-
nen els representants de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.

b) Decret 204/1994, del 26 de juliol, pel qual s’autoritza 
l’adscripció, com a institut universitari, a la Universi-
tat Politècnica de Catalunya de l’Institut d’Investigació 
Aplicada de l’Automòbil (Idiada).
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c) Decret 304/1994, del 13 de setembre, de modificació 
del Decret 59/1990, del 20 de febrer, pel qual es determi-
nen els representants de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.

d) Decret 324/1996, de l’1 d’octubre, pel qual s’aprova 
el reglament del Registre d’Establiments Industrials de 
Catalunya.

e) Els articles 3 a 5 del Decret 50/2001, del 6 de febrer, 
de modificació de la composició dels òrgans rectors i del 
règim de reunions del Centre d’Innovació i Desenvolu-
pament Professional i del Laboratori General d’Assaigs 
i Investigació.

f) Decret 101/2005, del 31 de maig, del Consell Català de 
Foment de la Pau.

g) Decret 8/2010, del 26 de gener, del Consell de Política 
Industrial de Catalunya.

h) Les lletres c i d de l’apartat 2 de l’article 1 del Decret 
352/2011, del 7 de juny, de reestructuració del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació.

Disposicions finals

Primera. Rang normatiu de la regulació de 
determinats òrgans administratius

1. Mantenen llur vigència amb rang reglamentari les dis-
posicions següents, relatives a òrgans administratius:

a) Els articles 4.e i 9 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalu-
nya en matèria de funció pública.

b) La disposició addicional quarta de la Llei 1/2003, del 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

c) L’article 17.2 de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordena-
ció del sistema de seguretat pública de Catalunya.

d) L’apartat 1 de la disposició transitòria segona de la 
Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.

e) L’article 14 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública.

2. S’han d’entendre fetes a la unitat directiva que deter-
mini el Govern les referències següents:

a) La referència que l’article 6.2 del Decret legislatiu 
1/1997 fa a la Secretaria General d’Administració i Fun-
ció Pública.

b) Les referències que el Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urba-
nisme, fa a la Direcció General d’Urbanisme.

3. Les referències que la Llei 20/2009, del 4 de desem-
bre, de prevenció i control ambiental de les activitats, fa 
a les oficines de gestió ambiental unificada s’ha d’enten-
dre que es fan a l’òrgan que determini el Govern.

4. Se suprimeixen les referències que la disposició ad-
dicional quarta de la Llei 4/2003 fa al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals o al seu titular.

Segona. Adaptació dels Estatuts de l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

El Govern ha d’aprovar, en el termini de sis mesos a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un text ín-
tegre dels Estatuts de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques i Sanitàries per a adequar-los al que estableix 
aquesta llei.

Tercera. Adaptació dels Estatuts de l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana

El Govern, en el termini de nou mesos a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei i a proposta del conseller 
o consellera del departament al qual és adscrita l’Agèn-
cia de Suport a l’Empresa Catalana, ha de modificar el 
Decret 51/2010, del 6 d’abril, d’aprovació dels Estatuts 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, per a ade-
quar-lo al que estableix aquesta llei.

Quarta. Mesures de dissolució d’organismes

El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per a 
dissoldre els organismes a què fa referència el títol I en 
el termini de tres mesos, i n’ha de donar compte al Par-
lament.

Cinquena. Aprovació del Reglament de règim 
interior de l’Institut per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre

El Govern, a proposta del Consell Rector de l’Institut per 
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i havent 
escoltat el Consell Assessor de l’Institut, ha d’aprovar 
abans del juny del 2012 el Reglament de règim interior 
de l’Institut i ha d’establir els criteris per a la designació 
i la durada del mandat dels membres del Consell Rector i 
del Consell Assessor, tot garantint la pluralitat i la diver-
sitat de les representacions que el constitueixen.

Sisena. Presentació d’un projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2000

En el termini d’un any des de la constitució de l’Ofici-
na de Suport a la Iniciativa Cultural, el Govern ha de 
presentar al Parlament un projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de 
l’Institut Català de les Indústries Culturals, a fi d’evitar 
la coincidència de funcions entre l’Institut Català de les 
Empreses Culturals i l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural.

Setena. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, l’article 89 en-
tra en vigor al cap de sis mesos de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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Llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 200-00010/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 22.12.2011, DSPC-P 38

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2011, ha debatut el dictamen de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació referent al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica (tram. 200-00010/09) i 
les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de promoció de l’activitat econòmica

Sumari

Preàmbul

Títol preliminar

Títol I. Àmbit agroambiental

Capítol I. Modificació de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’or-
denació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn

Capítol II. Modificació de la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de 
contractes de conreu

Capítol III. Modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril

Capítol IV. Modificació del text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol

Capítol V. Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats

Capítol VI. Modificació de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

Capítol VII. Modificació de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de 
pesca i acció marítimes

Títol II. Àmbit econòmic

Capítol I. Modificació del text refós sobre comerç interior, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre co-
merç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de la Llei 1/1983, del 18 de febrer, i la Llei 23/1991, 
del 29 de novembre

Capítol II. Modificació de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de tu-
risme de Catalunya

Capítol III. Modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, 
d’horaris comercials

Capítol IV. Modificació de la Llei 9/2004, del 24 de desembre, 
de creació de l’Agència Catalana del Consum

Capítol V. Modificació del Decret llei 1/2009, del 22 de desem-
bre, d’ordenació dels equipaments comercials

Capítol VI. Modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya

Títol III. Àmbit sanitari

Capítol únic. Modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de 

prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 

generar dependència

Títol IV. Àmbit del territori

Capítol I. Modificació de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de re-
gulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehi-
cles de motor

Capítol II. Modificació de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge

Disposició addicional. Delimitacions del Decret 379/2006, del 
10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equi-
paments comercials

Disposicions transitòries

Primera. Règim jurídic aplicable als expedients relatius a la Llei 
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, ini-
ciats a l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació

Segona. Règim transitori aplicable a la Llei 20/2009 amb re-
lació a les actuacions de control periòdiques de les activitats 
ramaderes

Tercera. Règim transitori aplicable a la Llei 8/2004, d’horaris 
comercials, amb relació a les exclusions del règim general dels 
horaris comercials dels establiments comercials situats en mu-
nicipis turístics

Quarta. Règim transitori aplicable a la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge, amb relació a les cèdules d’habitabilitat

Cinquena. Règim transitori aplicable al text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, 
amb relació al manteniment temporal de la composició del 
Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya

Sisena. Règim aplicable a la derogació de determinats apar-
tats de l’article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials

Disposició derogatòria

Disposició final. Entrada en vigor

Llei de promoció de l’activitat econòmica

Preàmbul

La reactivació de l’activitat econòmica és un dels objectius 
de la IX legislatura, que, d’acord amb el Pla de Govern 
2011-2014, s’aconseguirà amb la revisió i l’actualització 
de determinats aspectes de l’estructura del teixit productiu 
català, així com amb l’establiment de mecanismes d’agili-
tació i d’impuls de l’activitat emprenedora. En aquest sen-
tit, i en coherència amb les directrius de la Unió Europea, 
aquesta llei modifica normes de rang legal d’àmbits diver-
sos per a establir una regulació més entenedora i simpli-
ficar els tràmits administratius, mantenint únicament els 
tràmits que són imprescindibles, amb l’objectiu final de 
facilitar la dita reactivació econòmica.

La finalitat de la Llei és impulsar, en el marc de l’Es-
tratègia Europa 2020, el desenvolupament de l’activitat 
empresarial, que es configura com motor de recuperació 
de la crisi econòmica mundial. Aquest desenvolupament 
empresarial requereix, d’una banda, la supressió de trà-
mits i traves innecessaris per a iniciar una nova activitat; 
de l’altra, suposa atorgar valor afegit a sectors com la 
ramaderia, el turisme i el comerç. Així mateix, implica 
modificacions normatives que han de permetre de dur a 
terme una política de suport als empresaris catalans.

La Llei s’estructura en un títol preliminar i quatre títols 
referits als àmbits agroambiental, econòmic, sanitari 
i del territori, que integren 179 articles, una disposició 
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addicional, sis disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria i una disposició final.

El títol preliminar conté l’objecte de la Llei i les finalitats 
d’aquesta, és a dir l’impuls i la promoció de l’activitat 
econòmica amb l’objectiu final d’aconseguir la reactiva-
ció de l’economia, i també els principis que han de regir 
l’actuació pública per a l’assoliment d’aquests objectius.

El títol I estableix la modificació de normes de rang le-
gal relatives a l’àmbit agroambiental i s’estructura en set 
capítols.

El capítol I inclou entre els supòsits d’exempció del com-
pliment de les obligacions de la Llei 6/2001, del 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn, determinats espais de les 
instal·lacions industrials que, per les característiques de 
llurs processos productius, funcionen habitualment les 
vint-i-quatre hores del dia i duen a terme llur activitat a 
l’aire lliure, i estableix l’ampliació del termini d’adapta-
ció dels ajuntaments a determinades disposicions sobre 
enllumenament públic, termini que fixava la dita llei i 
que havia esdevingut insuficient.

El capítol II, referent a la Llei 1/2008, del 20 de febrer, 
de contractes de conreu, en deroga el capítol VI, relatiu 
al dret d’adquisició preferent de la Generalitat, i supri-
meix el Registre Administratiu de Contractes de Conreu. 
Aquesta mesura facilita l’activitat econòmica del sector 
agrari i també la dinamització de les zones rurals.

El capítol III modifica el text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 
15 d’abril, amb relació a la captura d’animals domèstics 
ensalvatgits.

La modificació del text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de 
juliol, objecte del capítol IV, és un exemple més de la vo-
luntat del Govern de facilitar la pràctica empresarial re-
duint tràmits i establint una gestió unificada per a iniciar 
l’activitat. Se substitueix l’autorització per a la recollida 
i el transport per la comunicació prèvia, d’acord amb 
la normativa bàsica estatal i comunitària, i es preveu la 
possibilitat d’eximir d’autorització les instal·lacions que 
realitzin l’eliminació de residus no especials en el propi 
centre o que els valoritzin. Així mateix, la Llei concreta 
el tractament que han de tenir els residus líquids valo-
ritzables energèticament com a combustibles i modifica 
diversos articles relatius, d’una banda, a la composició i 
les atribucions d’alguns dels òrgans de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya, i, de l’altra, al règim sancionador en 
matèria de residus.

El capítol V modifica la Llei 20/2009, del 4 de desem-
bre, de prevenció i control ambiental de les activitats. La 
reforma d’aquesta llei implicarà la dinamització i l’aug-
ment de la productivitat del sector ramader. Les modi-
ficacions de l’articulat i dels annexos es realitzen en el 
marc de la normativa bàsica estatal i comunitària i cor-
regeixen, alhora, errors existents. S’estableix amb caràc-
ter general el règim de comunicació prèvia per a instal-
lacions ramaderes de petita dimensió quan la normativa 
europea no requereix cap règim autoritzatori. A més, es 
fixen nous sistemes de control i col·laboració entre les ad-
ministracions per tal d’augmentar i millorar el control 
sobre la sanitat animal i la cura del medi ambient.

La modificació de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continen-
tals, que és objecte del capítol VI, respon a la política de 
suport a l’activitat pesquera i a la comercialització dels 
productes pesquers, i permet que les entitats del sector 
puguin participar en la gestió d’ecosistemes aquàtics 
i reclassifica els trams i les masses d’aigua continental 
per a no restringir en excés l’aprofitament piscícola en 
aquestes aigües. La modificació també afecta la defi-
nició d’espècie pescable i diverses qüestions relatives a 
la classificació de les espècies de peixos i de crustacis 
a efectes de la pesca, la mida de les captures, les zones 
de pesca controlada, les senyalitzacions, els esquers, les 
arts emprades en la pesca recreativa i la pesca esportiva 
de competició, la composició dels consorcis territorials, 
la vigilància i el règim sancionador.

Finalment, el capítol VII corregeix un oblit de la Llei 
2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, i 
permet la pesca de coral mitjançant la regulació de la 
pesca sense embarcació o amb embarcació auxiliar.

El títol II de la Llei estableix la modificació de normes 
relatives a l’àmbit econòmic i s’estructura en sis capítols.

El capítol I modifica el text refós sobre comerç interior, i 
en redueix les sancions.

El capítol II suposa una important modificació de la Llei 
13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya, que 
es duu a terme amb la finalitat de millorar els establi-
ments, incorporar noves figures turístiques, facilitar així 
la diversificació del sector i permetre, a la fi, la desesta-
cionalització dels recursos turístics catalans. Alhora, es 
facilita l’inici de l’activitat turística en els diferents tipus 
d’establiments d’allotjament turístic, en els habitatges 
d’ús turístic i als agents de viatges.

El capítol III, que modifica la Llei 8/2004, del 23 de de-
sembre, d’horaris comercials, permet les pròrrogues en 
les excepcions de municipi turístic mitjançant una de-
claració responsable, un procediment més àgil que ha de 
permetre la dinamització i l’impuls del comerç en aquest 
tipus de municipis.

La Llei 9/2004, del 24 de desembre, de creació de 
l’Agència Catalana de Consum, objecte del capítol IV, es 
modifica per a augmentar les garanties dels consumidors 
mitjançant la inclusió d’una nova funció de l’Agència: 
proporcionar informació als consumidors i usuaris.

El capítol V modifica el Decret llei 1/2009, del 22 de de-
sembre, d’ordenació dels equipaments comercials, per a 
introduir millores en la regulació que ajudin a incremen-
tar l’activitat comercial, i revisa les previsions sobre la 
implantació de mitjans i grans establiments comercials 
i d’establiments comercials individuals i col·lectius amb 
la finalitat de potenciar el comerç interior i el mercat de 
treball amb relació als municipis.

La modificació del Codi de consum de Catalunya, que 
és objecte del capítol VI, suposa la incorporació de més 
garanties per als consumidors, però alhora facilita l’ac-
tivitat comercial dels prestadors perquè estableix po-
der-los dispensar de l’obligatorietat de tenir establiment 
a Catalunya per a atendre les queixes dels consumidors 
en funció d’una baixa xifra de negoci o un nombre reduït 
de treballadors.
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El títol III, relatiu a l’àmbit sanitari, conté un capítol únic 
amb la modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, 
de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència. Es redueixen els supòsits de 
prohibició de la promoció de begudes alcohòliques per 
mitjà d’ofertes i rebaixes de preus, sempre en l’àmbit del 
consum responsable.

El títol IV comprèn les modificacions relatives a l’àmbit 
del territori en dos capítols. El capítol I modifica la Llei 
12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de 
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, per 
a liberalitzar el mercat del transport de viatgers per car-
retera. Les mesures són diverses i es preveu tant un ter-
mini de concessió màxim de deu anys prorrogables com 
l’eliminació de les concessions de serveis zonals.

Finalment, el capítol II suposa una important modifica-
ció de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, la finalitat principal de la qual és l’impuls 
del sector immobiliari, amb mesures com la facilitació 
de l’accés als habitatges de protecció oficial, la flexibi-
lització dels requisits en els edificis de nova construcció, 
l’eliminació de determinades reserves urbanístiques i la 
supressió de l’informe preceptiu sobre les determinaci-
ons del pla urbanístic, entre altres mesures.

La part final de la Llei inclou una disposició addicional 
sobre la delimitació de les concentracions comercials.

Les disposicions transitòries estableixen el règim ju-
rídic aplicable als expedients iniciats a l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei, i també disposicions específiques en 
matèria d’actuacions de control periòdiques en l’àmbit 
mediambiental, diverses exclusions al règim general dels 
horaris comercials dels establiments comercials situats 
en municipis turístics, el règim aplicable a les sol·licituds 
de cèdules d’habitabilitat de determinats habitatges, el 
manteniment temporal de la composició del Consell de 
Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, i el rè-
gim aplicable a determinats emplaçaments comercials.

La disposició derogatòria inclou la derogació expressa 
de normes de rang legal i reglamentari afectades.

Finalment, cal posar de manifest que s’ha previst l’entra-
da en vigor de la Llei l’endemà d’haver estat publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, atesa la 
necessitat que les seves prescripcions siguin plenament 
efectives al més aviat possible.

En conjunt, les mesures contingudes en la Llei compor-
ten una simplificació de procediments que permetrà la 
reactivació econòmica i l’impuls de diferents sectors 
productius del teixit català especialment castigats per 
la crisi econòmica. Aquestes mesures entronquen cla-
rament amb els objectius del Pla de Govern 2011-2014 
d’augmentar la productivitat i la competència de les em-
preses catalanes, facilitar-ne així la nova implantació i, 
en resum, promoure l’activitat econòmica.

Títol preliminar

Article 1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta llei és introduir en l’ordenament ju-
rídic les reformes administratives i estructurals necessà-

ries per a l’impuls i la promoció de l’activitat econòmica 
amb la finalitat d’afavorir la reactivació de l’economia.

Article 2. Principis de l’actuació pública

L’actuació pública s’inspira en els principis de simplifi-
cació administrativa i normativa, de racionalització de 
les administracions públiques i de no imposició de càrre-
gues que suposin un cost innecessari per als ciutadans i 
per a l’activitat econòmica i puguin afectar la competiti-
vitat de les empreses.

Títol I. Àmbit agroambiental

Capítol I. Modificació de la Llei 6/2001, 
del 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn

Article 3. Modificació de l’article 3 de la Llei 
6/2001
S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 3 de la 
Llei 6/2001, amb el text següent:

«g) Les instal·lacions industrials que, per les caracte-
rístiques de llurs processos productius, funcionen habi-
tualment les vint-i-quatre hores del dia i duen a terme 
llur activitat a l’aire lliure. Aquesta exempció afecta 
únicament els espais concrets que, en aplicació de la 
normativa vigent en matèria de seguretat industrial o de 
seguretat en el lloc de treball, necessiten unes condicions 
específiques d’il·luminació no conciliables amb la nor-
mativa de protecció del medi nocturn.»

Article 4. Modificació de l’article 8 de la Llei 
6/2001
Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 6/2001, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Els criteris generals del règim estacional i horari 
d’usos de l’enllumenat exterior s’han de regular per via 
reglamentària. La regulació ha de tenir en compte les es-
pecificitats a què fan referència els apartats 1 i 2, ha de 
fixar els condicionants aplicables a l’enllumenament en 
horari nocturn de monuments o d’altres elements d’un 
interès cultural, històric o turístic especial, i tenir en 
compte l’ús dels sistemes d’il·luminació més eficients.»

Article 5. Modificació de la disposició 
transitòria primera de la Llei 6/2001
Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 
6/2001, que resta redactada de la manera següent:

«Primera

»1. L’enllumenat exterior existent, tant de titularitat 
pública com privada, ha de complir les prescripcions 
d’aquesta llei i les del reglament que la desplegui no més 
enllà del 31 de desembre de 2013.

»2. L’adaptació de l’enllumenat exterior a la normativa 
vigent s’ha de fer tenint en compte el grau de protecció 
aplicable al lloc on es troba situat, d’acord amb el Mapa 
de la protecció envers la contaminació lluminosa a Cata-
lunya, aprovat pel departament competent en matèria de 
medi ambient.»
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Capítol II. Modificació de la Llei 1/2008, del 20 
de febrer, de contractes de conreu

Article 6. Derogació de diversos preceptes de 
la Llei 1/2008

Es deroguen el capítol VI, relatiu al dret d’adquisició 
preferent de la Generalitat, i la disposició addicional se-
gona de la Llei 1/2008.

Capítol III. Modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril

Article 7. Modificació de l’article 19 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals

S’afegeixen dos apartats, el 3 i el 4, a l’article 19 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, amb el text 
següent:

«3. En el cas que es produeixin atacs d’aquests animals 
de companyia ensalvatgits a persones, a espècies rama-
deres o a espècies d’animals protegides o catalogades 
legalment com a amenaçades, o en el cas que calgui pre-
venir aquests atacs, el director o directora dels serveis 
territorials del departament competent en matèria de 
biodiversitat pot autoritzar-ne la captura mitjançant una 
resolució motivada que determini els mètodes autoritzats 
i també l’organització de la captura, la qual correspon 
de fer a personal del dit departament. Les captures han 
d’ésser notificades als ajuntaments afectats.

»4. Si són testimonis d’un atac flagrant d’un o més gos-
sos, gats o fures ensalvatgits envers persones, espècies 
ramaderes o animals de la fauna salvatge autòctona pro-
tegida o amenaçada, els agents de l’autoritat poden fer 
ús d’armes de foc i, si escau, capturar-los per a evitar els 
danys o minimitzar-los. Els agents han de notificar les 
captures als ajuntaments afectats.»

Capítol IV. Modificació del text refós de la 
Llei reguladora dels residus, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol

Article 8. Addició de l’article 21 bis al text 
refós de la Llei reguladora dels residus

S’afegeix un article, el 21 bis, al text refós de la Llei re-
guladora dels residus, amb el text següent:

«Article 21 bis. Termini per a resoldre i notificar

»El termini per a resoldre el procediment i notificar la 
resolució de declaració de sòl contaminat és de dotze 
mesos. El venciment d’aquest termini sense que se n’ha-
gi dictat i notificat la resolució comporta la caducitat del 
procediment.»

Article 9. Modificació de l’article 24 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

1. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 24 del 
text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta re-
dactada de la manera següent:

«a) Obtenir prèviament les llicències i les autoritzaci-
ons preceptives per a la construcció de les instal·lacions 
i l’exercici de les activitats, o presentar la comunicació 
prèvia quan es tracti d’instal·lacions o activitats exemptes 
de l’obligació d’obtenir llicència, quan recullin residus 
sense instal·lació associada, quan transportin residus de 
manera professional amb mètodes professionals i quan 
es tracti d’un negociant o una negociant o d’un agent o 
una agent.»

2. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 24 del text refós 
de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

«5. El departament competent en matèria de residus pot 
eximir de l’obligació d’obtenir autorització per a la ges-
tió dels residus les entitats o les empreses que eliminin 
els residus no especials en els propis centres de produc-
ció o que els valoritzin, d’acord amb els criteris que es 
determinin per a cada tipus d’activitat.»

Article 10. Modificació de l’article 28 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 28 del text refós de la 
Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

«3. Quan es tracti de residus líquids valoritzables ener-
gèticament com a combustibles, les persones producto-
res i posseïdores d’aquests residus han de lliurar-los a les 
instal·lacions de valorització específicament autoritzades 
a aquest efecte, considerant la proximitat al lloc on hagin 
estat recollits com un element a prioritzar.»

Article 11. Modificació de l’article 60 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 60 del 
text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta re-
dactada de la manera següent:

«c) El Govern determina la composició de les vocalies, 
que han d’ésser formades per representants de la Ge-
neralitat, de les administracions locals, de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona i de les entitats l’activitat de 
les quals estigui relacionada amb les competències de 
l’Agència.»

Article 12. Modificació de l’article 62 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

S’afegeix una lletra, la k, a l’apartat 1 de l’article 62 del 
text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text 
següent:

«k) Aprovar les modificacions relatives a l’estructura 
organitzativa de l’Agència de Residus de Catalunya que 
afecti el personal.»

Article 13. Modificació de l’article 65 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica l’apartat 2 de l’article 65 del text refós de 
la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la 
manera següent:

«2. La composició del Consell per a la Prevenció i la 
Gestió dels Residus a Catalunya es determina per re-
glament, tenint en compte que la meitat del Consell ha 
d’ésser format per representants dels departaments de la 
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Generalitat i l’altra meitat, per representants de les admi-
nistracions locals, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i de les entitats l’activitat de les quals estigui relacionada 
amb les competències de l’Agència.»

Article 14. Derogació de l’article 71 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

Es deroga l’article 71 del text refós de la Llei reguladora 
dels residus.

Article 15. Modificació de l’article 74 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica la lletra a de l’article 74 del text refós de la  
Llei reguladora dels residus, que resta redactada de  
la manera següent:

«a) L’exercici de qualsevol de les activitats regulades 
per 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 im-
posades per aquesta o per qualsevol altra normativa de 
residus, si és determinant de danys o perjudicis reals al 
medi ambient.»

Article 16. Modificació de l’article 75 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

1. Es modifica la lletra a de l’article 75 del text refós de 
la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la 
manera següent:

«a) L’exercici de qualsevol de les activitats regulades 
per 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 per aquesta o per 
qualsevol altra normativa de residus, si no comporta cap 
dany o perjudici per al medi ambient, i no és qualificat 
d’infracció molt greu.»

2. Es modifica la lletra c de l’article 75 del text refós de 
la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la 
manera següent:

«c) L’incompliment d’obligacions documentals, com lli-
bres de registre, declaracions, certificacions o similars 
de caràcter preceptiu, i també les irregularitats en la 
complementació d’aquests documents o l’ocultació o el 
falsejament de les dades exigides per la normativa apli-
cable.»

3. Es modifica la lletra e de l’article 75 del text refós de 
la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la 
manera següent:

«e) L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incon-
trolada de residus de qualsevol naturalesa i la constitució 
de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap 
dany al medi ambient o no posen en perill greu la salut 
de les persones.»

Article 17. Modificació de l’article 81 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica l’article 81 del text refós de la Llei regulado-
ra dels residus, que resta redactat de la manera següent:

«1. El límit de la potestat sancionadora per a infraccions 
molt greus és el següent:

»a) Els alcaldes de municipis de menys de 50.000 habi-
tants, fins a 30.000 euros.

»b) Els alcaldes de municipis de més de 50.000 habi-
tants, el president o presidenta de l’Entitat Metropolitana 
dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i el 
director o directora de l’Agència de Residus de Catalu-
nya, fins a 300.000 euros.

»c) El president o presidenta de l’Agència de Residus de 
Catalunya, fins a 450.000 euros.

»d) El Govern, fins a 1.200.000 euros.

»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 esta-
blertes per a les infraccions molt greus.»

Article 18. Modificació de l’article 91 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica l’apartat 2 de l’article 91 del text refós de 
la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la 
manera següent:

«2. La responsabilitat ha d’ésser solidària si hi ha diver-
ses persones responsables i no és possible determinar el 
grau de participació de cadascuna en la comissió de la 
infracció.»

Article 19. Modificació de l’article 94 del text 
refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica l’article 94 del text refós de la Llei regu-
ladora dels residus, que resta redactat de la manera se-
güent:

«1. Un cop ha estat detectada l’existència d’activitats de 
producció o de gestió de residus contràries a les determi-
nacions d’aquesta llei i de la legislació que la desplegui 
o complementi, el director o directora de l’Agència de 
Residus de Catalunya pot acordar-ne la interrupció i el 
cessament immediats, 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 acti-
vitats, que ha d’ésser ratificada pel director o directora 
de l’Agència de Residus de Catalunya dins un termini de 
vint-i-quatre hores.»

Article 20. Modificació de l’article 103 del 
text refós de la Llei reguladora dels residus

1. L’article 103 del text refós de la Llei reguladora dels 
residus passa a ésser l’apartat 1.

2. S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 103 del text refós 
de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

«2. El termini per a resoldre el procediment i notificar 
la resolució en els procediments sancionadors tramitats 
d’acord amb aquesta llei és d’un any.»
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Article 21. Addició de la disposició final sisena 
al text refós de la Llei reguladora dels 
residus

S’afegeix una disposició final, la sisena, al text refós de 
la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

«Sisena

»S’habilita el conseller o consellera competent en matè-
ria de medi ambient per a aprovar mitjançant ordre els 
criteris per a fixar l’import de la fiança i la pòlissa d’asse-
gurança a què fa referència l’article 24.1.b.»

Capítol V. Modificació de la Llei 20/2009, del 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats

Article 22. Modificació de l’article 4 de la 
Llei 20/2009

Es modifica la lletra g de l’article 4 de la Llei 20/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«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 per-
judicials o importants per a les persones o per al medi 
ambient.»

Article 23. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 20/2009

1. Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 6 de la 
Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

«a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantin-
gudes d’acord amb la reglamentació vigent, i, si no n’hi 
ha, quan s’ajusten a les normes tècniques de reconeixe-
ment general.»

2. Es deroga la lletra e de l’apartat 3 de l’article 6 de la 
Llei 20/2009.

Article 24. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 20/2009

1. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 7 de la 
Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

«a) Autorització ambiental. Hi són sotmeses les activi-
tats incloses en els annexos I.1 i I.2. El capítol I del tí-
tol II recull la regulació del procediment d’intervenció 
administrativa d’aquestes activitats, les quals se subdi-
videixen en:

»1) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb 
una declaració d’impacte ambiental. Són les activitats de 
l’annex I.1 i l’annex I.2.a. L’annex I.1 inclou les subjectes 
a la Directiva 2008/1/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, del 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció 
i al control integrats de la contaminació. L’annex I.2.a 
inclou les activitats de l’annex I del text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, no 
subjectes a la Directiva 2008/1/CE, i també totes les ac-

tivitats i les instal·lacions afectades per la legislació d’ac-
cidents greus.

»2) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un 
procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmeti-
ment a una avaluació d’impacte ambiental. Són les ac-
tivitats de l’annex I.2.b, que inclou activitats que s’ha 
considerat necessari de sotmetre a una autorització am-
biental, i que són incloses en l’annex II del text refós de 
la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de ge-
ner.»

2. Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 7 de la 
Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

«c) Llicència ambiental. Hi són sotmeses les activitats 
incloses en l’annex II. Aquestes activitats se subdividei-
xen en:

»1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental, amb 
declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són 
les que l’epígraf corresponent de l’annex II determina es-
pecíficament que necessiten aquesta declaració. El pro-
cediment aplicable a aquestes activitats és el que resulta 
de l’article 34, amb el contingut mínim de l’estudi d’im-
pacte ambiental que determina l’article 18.

»2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un 
procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declara-
ció d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que 
l’epígraf corresponent de l’annex II determina específi-
cament que necessiten aquest procés. El capítol I del títol 
III regula el 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’im-
pacte ambiental. El capítol II del títol III regula el pro-
cediment d’intervenció administrativa sobre aquestes 
activitats.»

3. Es modifica el punt 2 de la lletra d de l’apartat 1 de 
l’article 7 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la ma-
nera següent:

«2) Les activitats subjectes a un informe preceptiu dels 
òrgans ambientals competents en matèria de medi ambi-
ent, en els casos determinats pels articles 42 i 43.»

Article 25. Modificació de l’article 9 de la Llei 
20/2009

1. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’arti-
cle 9 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera 
següent:

«2. Per a fixar el valor límit d’emissió d’una activitat de-
terminada, cal tenir en compte la normativa en vigor en 
el moment de la intervenció administrativa i també, de 
manera motivada, els aspectes següents:»

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 9 de la 
Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

«b) Les millors tècniques disponibles, pel que fa a les 
activitats de l’annex I.1.»

3. Es deroga la lletra i de l’apartat 2 de l’article 9 de la 
Llei 20/2009.
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Article 26. Modificació del capítol I del títol 
II de la Llei 20/2009

Es modifica la rúbrica del capítol I del títol II de la Llei 
20/2009, que resta redactada de la manera següent:

«Capítol I. Règim d’autorització ambiental»

Article 27. Modificació de l’article 12 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’article 12 de la Llei 20/2009, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 12. Activitats sotmeses a una autorització am-
biental

»1. L’activitat o les activitats, amb les instal·lacions o les 
parts de les instal·lacions corresponents, que estan ubica-
des 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 la declaració d’impacte 
ambiental o amb la decisió prèvia sobre la necessitat del 
sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental.

»2. Les modificacions substancials de les activitats es-
mentades en l’article 12.1 se sotmeten igualment a l’auto-
rització ambiental amb la decisió prèvia sobre la necessi-
tat del sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental, 
excepte en els supòsits en què cal la declaració d’impacte 
ambiental d’acord amb el text refós de la Llei d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial de-
cret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener.»

Article 28. Modificació de l’article 13 de la 
Llei 20/2009

Es modifica la lletra a de l’article 13 de la Llei 20/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions a l’atmos-
fera, a l’aigua i al sòl que produeixen les activitats i, al-
hora, fixar les condicions per a gestionar correctament 
aquestes emissions, a més a més de prendre en consi-
deració 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 dis-
ponibles.»

Article 29. Modificació de l’article 14 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 20/2009, 
que resta redactat de la manera 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 de-
claració d’impacte ambiental, la decisió prèvia sobre el 
sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental, i ga-
ranteix el caràcter integrat de l’autorització ambiental.»

Article 30. Addició de l’article 15 bis a la Llei 
20/2009

S’afegeix un article, el 15 bis, a la Llei 20/2009, amb el 
text 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 que estableix l’article 12.2, en el cas de modi-
ficacions substancials de les activitats dels 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 consulta prèvia a l’Administració res-
pecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d’impacte 
ambiental, en aplicació dels criteris fixats per l’annex V.

»2. La consulta prèvia se sotmet al procediment següent:

»a) La persona o l’empresa titular de l’activitat ha d’adre-
çar la sol·licitud a l’Oficina de Gestió Ambiental Unifica-
da on s’emplaça l’activitat projectada, acompanyada de 
l’informe municipal de compatibilitat urbanística i d’una 
memòria tècnica descriptiva de l’emplaçament i de les 
característiques ambientals bàsiques de l’activitat, amb 
el contingut mínim següent:

»1) La definició, les característiques i l’emplaçament 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 compensatò-
ries per a protegir adequadament el medi ambient.

»5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el com-
pliment de les indicacions i les mesures protectores.

»La memòria tècnica ha d’identificar-ne l’autor o autors 
mitjançant el nom i cognoms, la titulació i el document 
nacional d’identitat.

»b) La Ponència Ambiental, un cop fetes les consultes 
prèvies a l’ajuntament i a altres administracions, perso-
nes i institucions afectades, i amb els informes ambien-
tals, emet la resolució sobre la consulta, i també sobre 
l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambi-
ental, si escau, en el termini de tres mesos.

»c) La resolució que determina que no cal sotmetre el 
projecte a l’avaluació d’impacte ambiental s’ha de publi-
car en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

»3. Si es determina que cal sotmetre l’activitat projectada 
a una avaluació d’impacte ambiental, s’ha de seguir el 
procediment establert pels 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 procedi-
ment pel que fa als documents i als tràmits relatius a l’au-
torització ambiental, i no són aplicables els documents i 
els tràmits relatius a l’avaluació d’impacte ambiental.»

Article 31. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’apartat 3 de l’article 19 de la Llei 20/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat de 
l’estudi d’impacte ambiental, del projecte o de la resta 
de documentació presentada a tràmit, si es considera que 
aquests documents no són idonis per a tramitar-los per-
què no s’adeqüen a l’objecte o a les finalitats de l’autorit-
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zació sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible 
per raons legals o de planificació sectorial, territorial o 
per incompatibilitat urbanística.»

Article 32. Modificació de l’article 28 de la 
Llei 20/2009

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 
20/2009, que resta redactat de la manera següent:

«2. La resolució del procediment d’autorització ambien-
tal de les activitats dels annexos I.1 i I.2 s’ha de dictar i 
notificar en el termini de vuit mesos.»

2. Es deroga l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei 20/2009.

Article 33. Modificació de l’article 29 de la 
Llei 20/2009

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 29 de la 
Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

«b) Les determinacions de la declaració d’impacte ambi-
ental, si s’escau.»

Article 34. Modificació de l’article 30 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 30 de la Llei 20/2009, 
que resta redactat de la manera 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, si n’hi ha, 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 deter-
minada per reglament.»

Article 35. Modificació de l’article 33 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 33 de la Llei 20/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. La consulta prèvia se sotmet al procediment que es-
tableix l’article 15 bis.2.»

Article 36. Modificació de l’article 34 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 34 de la Llei 20/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. L’estudi d’impacte ambiental s’ha d’acompanyar amb 
el contingut mínim determinat per l’article 18 en el mo-
ment de fer la sol·licitud de la llicència ambiental. En 
el cas d’activitats incloses en l’article 33.1, només s’ha 
d’aportar si ho resol prèviament la ponència ambiental.»

Article 37. Modificació de l’article 38 de la 
Llei 20/2009

S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 38 de la Llei 20/2009, 
amb el text següent:

«5. L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s’empla-
ça l’activitat projectada dóna suport i assistència tècni-
ca als òrgans ambientals municipals i comarcals en la 
tramitació de les llicències ambientals, i també en els 

tràmits d’avaluació de la documentació ambiental apor-
tada en el règim de comunicació quan aquests òrgans ho 
sol·licitin.»

Article 38. Modificació de l’article 42 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 20/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. En la tramitació de les llicències ambientals de les 
activitats enumerades en l’annex VI és preceptiva l’emis-
sió d’un informe de l’administració hidràulica, de l’ad-
ministració de residus de Catalunya i del departament 
competent en matèria de protecció de l’ambient atmosfè-
ric. Aquests informes poden ésser sol·licitats pels ens lo-
cals directament a les administracions competents o bé 
a través de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada on 
s’emplaça l’activitat projectada. Les oficines unifiquen 
els diferents informes emesos en un únic document.»

Article 39. Modificació de l’article 59 de la 
Llei 20/2009

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 59 de la Llei 
20/2009, que resten redactats de la manera següent:

«3. La modificació substancial d’activitats de l’annex 
I està subjecta a autorització ambiental i a decisió prè-
via sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació 
d’impacte ambiental o a declaració d’impacte ambien-
tal, d’acord amb l’article 7.1.a. En el cas de les activitats 
incloses en l’article 7.1.a.2, aquesta autorització es con-
sidera concedida per silenci administratiu una vegada 
transcorregut el termini que fixa l’article 28.2, si en el 
procés de decisió prèvia es determina que no és necessà-
ria la declaració d’impacte ambiental.

»4. La modificació substancial d’activitats de l’annex II 
està subjecta a llicència ambiental d’acord amb l’article 
7.1.c. Aquesta llicència es considera concedida per silen-
ci administratiu un cop transcorregut el termini que fixa 
l’article 48.1, si es tracta de:

»a) Activitats a què fa referència l’article 7.1.c.3.

»b) Activitats a què fa referència l’article 7.1.c.2, si en el 
procés de decisió prèvia es determina que no és necessà-
ria la declaració d’impacte ambiental.»

Article 40. Modificació de l’article 63 de la 
Llei 20/2009

S’afegeix un apartat, el 2 bis, a l’article 63 de la Llei 
20/2009, amb el text següent:

«2 bis. En el cas de les activitats amb la certificació del 
sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea 
(EMAS), la revisió periòdica a què fa referència l’apar-
tat 2 s’ha de sol·licitar amb l’acreditació de la renovació 
del registre de l’EMAS juntament amb el document 
d’exempció del control ambiental i aquest ha de coincidir 
amb l’acreditació de la dita renovació.»

Article 41. Modificació de l’article 67 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 67 de la Llei 20/2009, 
que resta redactat de la manera següent:
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«2. 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 de-
jeccions ramaderes, el qual ha d’haver estat informat 
favorablement pel departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia.»

Article 42. Addició de l’article 72 bis a la Llei 
20/2009

S’afegeix un article, el 72 bis, a la Llei 20/2009, amb el 
text següent:

«Article 72 bis. Pla de control de la gestió de les dejecci-
ons ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats

»Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de con-
trol de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres ferti-
litzants nitrogenats, que executa el departament compe-
tent en matèria d’agricultura i ramaderia.»

Article 43. Modificació de l’article 73 de la 
Llei 20/2009

1. L’article 73 de la Llei 20/2009 passa a ésser l’apartat 1.

2. S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 73 de la Llei 
20/2009, amb el text següent:

«2. Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de 
control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres 
fertilitzants nitrogenats, que executa el departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia.»

Article 44. Modificació de l’article 81 de la 
Llei 20/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei 20/2009, 
que resta redactat de la manera 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 reque-
reix la decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetre’s a 
una avaluació d’impacte ambiental sense haver obtingut 
prèviament aquesta decisió.»

Article 45. Modificació de la disposició 
addicional quarta de la Llei 20/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la disposició addicio-
nal quarta de la Llei 20/2009, que resten redactats de la 
manera següent:

«1. Es crea la Comissió d’Avaluació i Seguiment per a 
l’aplicació d’aquesta llei, adscrita al departament compe-
tent en matèria de medi ambient.

»2. El Govern determina la composició de la Comissió, 
que ha d’ésser representativa dels diversos departaments 
de la Generalitat, dels ens locals, de les agrupacions 
empresarials i sindicals, i dels col·legis i organitzacions 
professionals més representatius relacionats amb les ma-
tèries regulades per aquesta llei, i ha de procurar-hi la 
paritat entre dones i homes.»

Article 46. Addició de la disposició addicional 
vuitena a la Llei 20/2009

S’afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 
20/2009, amb el text següent:

«Disposició addicional vuitena. Exercici de funcions de 
comprovació i verificació documental per a l’Adminis-
tració per part de col·legis professionals

»Els col·legis professionals competents per raó de la ma-
tèria poden exercir funcions de comprovació i verificació 
documental, prèvies a les que exerceix l’Administració, 
per a donar la conformitat que les dades tècniques que 
es presenten a l’Administració s’ajusten a les requerides 
per a l’activitat objecte de l’autorització o la llicència i 
als estàndards de qualitat de la documentació tècnica 
aportada. En aquest sentit, es poden establir convenis 
entre l’Administració i els col·legis professionals corres-
ponents.»

Article 47. Modificació de la disposició 
transitòria primera de la Llei 20/2009

S’afegeix un apartat, el 3, a la disposició transitòria pri-
mera de la Llei 20/2009, amb el text següent:

«3. El règim de controls i de revisió de les autoritzaci-
ons ambientals i les llicències ambientals que s’atorguin 
d’acord amb el que estableix l’apartat 1 és el que dispo-
sen el títol VIII i els articles 62 i 63.»

Article 48. Modificació de la disposició 
transitòria quarta de la Llei 20/2009

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 
20/2009, que resta redactada de la manera següent:

«Quarta. Règim aplicable a determinades activitats que 
ja disposin de llicència d’activitats en el moment de l’en-
trada en vigor de la Llei

»Les activitats classificades en els annexos III i IV que 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei disposin de llicència 
d’activitats resten convalidades als efectes de disposar 
de la llicència ambiental o d’haver-se de realitzar la co-
municació ambiental i resten excloses de l’obligació de 
dur a terme els controls periòdics. S’han d’establir per 
reglament les tipologies de control pertinents.»

Article 49. Modificació de l’annex I de la Llei 
20/2009

1. S’afegeix un codi, l’11.1.n, a l’annex I.1 de la Llei 
20/2009, amb el text següent:

«11.1.n) Per sobre de 85.000 places de pollastres d’en-
greix.»

2. Es modifica l’annex I.2 de la Llei 20/2009, que resta 
redactat de la manera següent:

«I.2.a) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb 
una declaració d’impacte ambiental, que estan incloses 
en l’annex I del text refós de la Llei d’avaluació d’impac-
te ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1/2008, de l’11 de gener, no subjectes a la Directiva 
2008/1/CE, i totes les activitats i les instal·lacions afecta-
des per la legislació d’accidents greus.
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»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 perillo-
sos, amb una capacitat de fins a 10 tones per dia.

»12. Altres activitats

»12.1. Activitats i instal·lacions afectades per la legis-
lació d’accidents greus (incloses les instal·lacions per a 
l’emmagatzematge de productes petrolífers, amb una ca-
pacitat 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 sotme-
timent a una avaluació d’impacte ambiental i que estan 
incloses en l’annex II del text refós de la Llei d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial de-
cret 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 in-
closes en el 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.

»3.34. Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines 
o reactors que estiguin situats fora de polígons industri-
als 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 rotato-
ris, 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 re-
sidus 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 ra-
maderes 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 resi-
dus 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 ve-
hicles motoritzats, amb una superfície superior a 5 hec-
tàrees.

»12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 
hectàrees.»

Article 50. Modificació de l’annex II de la Llei 
20/2009

1. Se suprimeix l’apartat 7.2 de l’annex II de la Llei 
20/2009.

2. Es modifiquen els apartats 10.9, 10.10 i 10.11 de l’an-
nex II de la Llei 20/2009, que resten redactats de la ma-
nera següent:

«10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ra-
maderes 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 resi-
dus d’alta fermentabilitat, amb una capacitat de fins a 
100.000 tones per any.»

3. Es modifica l’apartat 11 de l’annex II de la Llei 
20/2009, que resta redactat de la manera següent:

«11. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva de:

»11.1.b.ii) Places de porc d’engreix (de més de 20 kg), 
amb una capacitat de fins a 2.500 i superior a 2.000 caps 
de bestiar.
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»11.1.d) Places de vacum d’engreix, amb una capacitat 
superior a 600 caps de bestiar.

»11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat supe-
rior a 300 caps de bestiar.

»11.1.f) Places d’oví i cabrum, amb una capacitat superi-
or a 2.000 caps de bestiar.

»11.1.g) Places de cavall i altres equins, amb una capaci-
tat superior a 500 caps de bestiar.

»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 en l’apartat 
11.1.c.iii de l’annex I.1, definides a partir de les equiva-
lències de procediment entre instal·lacions que estableix 
la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referèn-
cia el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

»11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiinten-
siva, 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, normal-
ment l’hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes 
explotacions, per a classificar-les a cadascun dels anne-
xos, es calcula proporcionalment als períodes en què els 
animals romanen a les instal·lacions, i d’una manera ge-
nèrica equival al 33% de la capacitat de les instal·lacions 
de cria intensiva.

»11.1.m) Places de conills, amb una capacitat superior a 
20.000 caps de bestiar.

»11.1.n) Places de pollastre d’engreix, amb una capacitat 
d’entre 55.000 i 85.000 caps de bestiar.

»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 apartats 11.1 i 11.2 
d’aquest annex estan sotmeses a declaració d’impacte 
ambiental.

»11.9. Emmagatzematge col·lectiu de dejeccions ramade-
res.»

Article 51. Modificació de l’annex III de la 
Llei 20/2009

1. Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat 7.2 de l’an-
nex III de la Llei 20/2009, que resten redactades de la 
manera següent:

«7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb 
una capacitat d’elaboració de productes acabats de fins a 
75 tones per dia.

»7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de 
producció de productes acabats de fins a 300 tones per 
dia (mitjana trimestral).»

2. Es modifica l’apartat 11 de l’annex III de la Llei 
20/2009, que resta redactat de la manera següent:

«11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que 
disposin de:

»11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es 
tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent 

per a altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 
40.000 caps de bestiar.

»11.1.b.i) Places per a porcs d’engreix (de més de 30 kg), 
amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 10 caps de 
bestiar.

»11.1.b.ii) Places per a porcs d’engreix (de més de 20 kg), 
amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 10 caps de 
bestiar.

»11.1.c.i) Places per a truges reproductores, amb una ca-
pacitat de fins a 750 i superior a 5 caps de bestiar.

»11.1.c.ii) Places per a truges reproductores en cicle tan-
cat, amb una capacitat de fins a 530 i superior a 5 caps 
de bestiar.

»11.1.d) Places de vacum d’engreix, amb una capacitat de 
fins a 600 i superior a 5 caps de bestiar.

»11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat de 
fins a 300 i superior a 5 caps de bestiar.

»11.1.f) Places d’oví i cabrum, amb una capacitat de fins 
a 2.000 i superior a 10 caps de bestiar.

»11.1.g) Places d’equí, amb una capacitat de fins a 500 i 
superior a 5 caps de bestiar.

»11.1.h) Places de qualsevol altra espècie animal no es-
pecificades en els annexos d’aquesta llei, equivalents a 5 
unitats ramaderes o més, prenent com a base de referèn-
cia el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).

»11.1.j) Places de bestiar porcí i/o oví, de diferents ap-
tituds, tant si tenen places per a altres espècies animals 
com si no en tenen, excepte si disposen de places d’avi-
ram, 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 Di-
rectiva 2008/1/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, in-
closos 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 2008/1/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 semiinten-
siva, 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 explo-
tacions, per a classificar-les en cadascun dels annexos, 
es calcula proporcionalment als períodes en què els ani-
mals romanen a les instal·lacions, i d’una manera genèri-
ca equival al 33% de la capacitat de les instal·lacions de 
cria intensiva.

»11.1.m) Places de conill, amb una capacitat de fins a 
20.000 i superior a 1.000 caps de bestiar.

»11.1.n) Places de pollastres d’engreix, amb una capacitat 
de fins a 55.000 caps de bestiar i superior a 1 URP.

»11.2.a) Instal·lacions d’aqüicultura intensiva, amb una 
capacitat de producció de fins a 500 tones a l’any.
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»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 tracta-
ment de fins a 10 tones per dia.

»11.4. Deshidratació artificial de farratges.

»11.5. Assecat del pòsit del vi.

»11.6. Assecat del llúpol amb sofre.

»11.7. Assecat de gra i altres matèries vegetals per proce-
diments artificials.

»11.8. Desmuntatge de cotó.»

Article 52. Modificació de l’annex V de la Llei 
20/2009
Es modifica la rúbrica de l’annex V de la Llei 20/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«Annex V. Criteris de selecció del procediment d’avalu-
ació d’impacte ambiental de les activitats»

Article 53. Modificació de l’annex VI de la 
Llei 20/2009
Es modifica l’annex VI de la Llei 20/2009, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Annex VI. Informes preceptius en matèria de medi am-
bient

»1. Se sotmeten a un informe de l’administració hidràuli-
ca de Catalunya les activitats que comporten:

»a) Abocaments directes o indirectes a les aigües sub-
terrànies.

»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 Ca-
talunya, 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 re-
sidus de Catalunya les activitats de gestió de residus se-
güents:

»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.

»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’infraestructu-
res 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 su-
perior 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 plan-
tes 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’am-

bient atmosfèric les activitats compreses en l’annex II en 
els apartats 1.1, 1.12, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9.b, 3.12, 3.19, 3.21, 
3.30, 3.31, 3.33, 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 
5.15, 5.16, 6.1, 6.2, 7.2.a, 7.2.b, 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.»

Capítol VI. Modificació de la Llei 22/2009, del 
23 de desembre, d’ordenació sostenible de la 
pesca en aigües continentals

Article 54. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 22/2009
Es modifica la lletra h de l’article 2 de la Llei 22/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«h) Espècie pescable: l’espècie de peix o de crustaci que 
té poblacions amb un nivell demogràfic suficient per a 
suportar, sense posar en perill la seva viabilitat, l’exerci-
ci de la pesca amb captura.»

Article 55. Modificació de l’article 4 de la Llei 
22/2009
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 22/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. La gestió i la intervenció sobre els ecosistemes aquà-
tics 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 prin-
cipis 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 procedi-
ments que estableix la Llei.»

2. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 4 de la Llei 
22/2009, amb el text següent:

«4. El departament que tingui assumides les competèn-
cies en matèria de pesca no professional en aigües conti-
nentals pot establir els mecanismes de col·laboració que 
consideri oportuns amb entitats legalment constituïdes 
vinculades al món de la pesca, per a fer efectiu el com-
pliment de les funcions a què fa referència l’apartat 3.»

Article 56. Modificació de l’article 18 de la 
Llei 22/2009
Es modifiquen els apartats 7 i 8 de l’article 18 de la Llei 
22/2009, que resten redactats de la manera següent:

«7. Per als cursos, trams de cursos i masses d’aigua en 
què es mantinguin determinades espècies introduïdes, 
com ara la truita de rierol (Salvelinus fontinalis), la trui-
ta irisada (Oncorhynchus mykiss), la perca americana 
o black-bass (Micropterus salmoides) i el lluç de riu o 
luci (Esox lucius), l’Administració ha d’elaborar un pla de 
control d’aquestes espècies, el qual n’ha d’especificar el 
règim de pesca.

»8. Tots els exemplars pescats d’espècies introduïdes han 
d’ésser eliminats per mitjà del procediment més adequat. 
Aquest precepte no és aplicable als exemplars pescats en 
les zones de pesca controlada intensiva ni a les espècies 
introduïdes a què fa referència l’apartat 7.»
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Article 57. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 22/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 19 de la Llei 22/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals 
ha d’establir les mides mínimes de captura de peixos i 
de crustacis, les quals han de garantir que els exemplars 
capturats hagin pogut completar el cicle reproductiu com 
a mínim en una ocasió. També es poden determinar mi-
des màximes de captura amb la finalitat de protegir els 
exemplars reproductors.»

Article 58. Modificació de l’article 25 de la 
Llei 22/2009

Es deroga l’apartat 3 de l’article 25 de la Llei 20/2009.

Article 59. Modificació de l’article 28 de la 
Llei 22/2009

Es modifica l’apartat 5 de l’article 28 de la Llei 22/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«5. L’aprofitament pesquer de les zones de pesca controla-
da es pot dur a terme per mitjà de la concessió o de qual-
sevol altra figura jurídica administrativa que es determini 
per via reglamentària. Les societats de pescadors han de 
tenir preferència en els trams de pesca localitzats dins llur 
municipi, i els requisits i les condicions de les diverses for-
mes d’aprofitament s’han d’establir per reglament.»

Article 60. Modificació de l’article 30 de la 
Llei 22/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 30 de la Llei 22/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Els senyals a què fa referència l’apartat 1 s’han de col-
locar al començament i al final de cada refugi de pesca, 
zona de pesca lliure sense mort o zona de pesca controla-
da, i als dos marges del curs d’aigua. S’han de deixar, com 
a mínim, cinc-cents metres d’espai entre senyal i senyal.»

Article 61. Modificació de l’article 31 de la 
Llei 22/2009

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 31 de la Llei 
22/2009, que resta redactat de la manera següent:

«2. En les aigües de salmònids, es prohibeix l’ús dels 
esquers naturals que no formin part de la dieta natural 
dels peixos, les nimfes artificials acompanyades de càr-
regues de plom, excepte en els embassaments, i la resta 
d’esquers que s’estableixin per reglament.»

2. Es deroga l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 22/2009.»

Article 62. Modificació de l’article 33 de la 
Llei 22/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 33 de la Llei 22/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Per a la pesca recreativa i la pesca esportiva de com-
petició, únicament es permet com a art de pesca la canya 
de pescar. Per cada pescador o pescadora, es permet la 
utilització de dues canyes en acció de pesca, separades 
per una distància inferior als deu metres. En les aigües 

de salmònids, excepte en els embassaments, només es 
permet la utilització d’una canya.»

Article 63. Modificació de l’article 43 de la 
Llei 22/2009

Es modifica l’apartat 2 de l’article 43 de la Llei 22/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Els consorcis han d’ésser integrats per representants 
del departament que tingui assumides les competències 
en matèria de pesca no professional en aigües continen-
tals, per representants de les entitats legalment constitu-
ïdes vinculades al món de la pesca, per representants de 
les societats de pescadors i, si ho sol·liciten, per represen-
tants de les administracions locals i de les administraci-
ons competents en matèria turística.»

Article 64. Modificació de l’article 45 de la 
Llei 22/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 45 de la Llei 22/2009, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El control del compliment de la normativa en matè-
ria de pesca recreativa en aigües continentals correspon 
als agents de l’autoritat, als guardes fluvials i al personal 
al servei del departament que tingui assumides les com-
petències en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals.»

Article 65. Modificació de l’article 54 de la 
Llei 22/2009

Es modifica l’article 54 de la Llei 22/2009, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Les infraccions tipificades per aquesta llei són sancio-
nades amb multes de 60 a 120.000 euros, d’acord amb 
l’escala següent:

»a) Les infraccions lleus, amb una multa de 60 a 300 
euros.

»b) Les infraccions greus, amb una multa de 301 a 3.000 
euros.

»c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 3.001 
a 120.000 euros.»

Capítol VII. Modificació de la Llei 2/2010, del 
18 de febrer, de pesca i acció marítimes

Article 66. Modificació de l’article 9 de la 
Llei 2/2010

1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 9 de la 
Llei 2/2010, que resta redactada de la manera següent:

«b) La llicència de pesca o marisqueig sense embarcació 
o amb embarcació auxiliar.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 2/2010, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. La llicència de pesca marítima amb embarcació en 
aigües exteriors expedida per l’Administració de l’Estat 
és vàlida per a la pesca marítima en aigües interiors.»
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Article 67. Modificació de l’article 10 de la 
Llei 2/2010
Es modifica l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 2/2010, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Les persones que, sense embarcació o amb embarca-
ció auxiliar, es dediquen a la pesca o al marisqueig han 
de tenir la llicència de pesca o marisqueig sense embar-
cació o amb embarcació auxiliar.»

Article 68. Modificació de l’article 35 de la 
Llei 2/2010
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 35 de la Llei 
2/2010, que resten redactats de la manera següent:

«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’aquari-
ofília ornamental, o si s’aprecien raons d’interès general 
que la justifiquin.»

Article 69. Modificació de l’article 115 de la 
Llei 2/2010
Es modifica l’article 115 de la Llei 2/2010, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 115. Autorització dels centres d’activitats ma-
rítimes

»1. L’obertura i el funcionament dels centres d’activitats 
marítimes resten sotmesos a comunicació prèvia al de-
partament que tingui assumides les competències en ma-
tèria de pesca i acció marítimes.

»2. S’han d’establir per reglament els requisits de funcio-
nament que han de complir els centres d’activitats marí-
times, les condicions pel que fa a la formació i la capaci-
tació del personal dels centres, les condicions relatives a 
la pràctica de les activitats, les mesures de seguretat que 
han de complir i la responsabilitat dels centres.»

Article 70. Modificació de l’article 132 de la 
Llei 2/2010
Es modifica la lletra g de l’apartat 2 de l’article 132 de la 
Llei 2/2010, que resta redactada de la manera següent:

«g) Extreure flora i fauna marines sense finalitats pes-
queres o marisqueres degudament autoritzades.»

Títol II. Àmbit econòmic

Capítol I. Modificació del text refós sobre 
comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 
1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior, 
pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de la Llei 1/1983, del 18 de 
febrer, i la Llei 23/1991, del 29 de novembre

Article 71. Modificació de l’article 45 del text 
refós sobre comerç interior

S’afegeix un apartat, el 3, a la lletra a de l’article 45 del 
text refós sobre comerç interior, amb el text següent:

«3. La realització de l’activitat comercial i la prestació de 
serveis sense les condicions legalment establertes per a 
exercir-les, tant si es duen a terme amb ocupació d’espais 
de titularitat pública com d’espais de titularitat privada. 
També són responsables de la infracció les persones que 
hi participen, que contribueixen a cometre-la o que en 
faciliten la comissió, i també les persones que adquirei-
xen els béns o els serveis oferts.»

Article 72. Modificació de l’article 48 del text 
refós sobre comerç interior

Es modifica l’article 48 del text refós sobre comerç inte-
rior, que resta redactat de la manera següent:

«Totes les infraccions en matèria d’ordenació del co-
merç, tipificades per aquesta llei o per la Llei 7/1996, del 
15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, o per les 
normes que les puguin substituir o desplegar, s’han de 
sancionar, amb la instrucció prèvia de l’expedient admi-
nistratiu corresponent, mitjançant l’aplicació de les san-
cions següents:

»a) Infraccions lleus: multa fins a 20.000 euros.

»b) Infraccions greus: multa entre 20.001 i 100.000 eu-
ros.

»c) Infraccions molt greus: multa entre 100.001 i 500.000 
euros. Aquesta quantitat es pot ultrapassar fins a assolir 
el dècuple del valor dels productes o els serveis objecte 
de la infracció.»

Capítol II. Modificació de la Llei 13/2002, del 
21 de juny, de turisme de Catalunya

Article 73. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 13/2002

Es modifica la lletra e de l’article 2 de la Llei 13/2002, 
que resta redactada de la manera següent:

«e) Serveis turístics: els serveis adreçats a atendre les de-
mandes dels usuaris turístics, inclosos les instal·lacions i 
els béns mobles que en fan possible la prestació.»

Article 74. Modificació del capítol II del títol 
III de la Llei 13/2002

Es modifica la rúbrica del capítol II del títol III de la Llei 
13/2002, que resta redactada de la manera següent:

«Capítol II. Règim general de les empreses turístiques»

Article 75. Modificació de l’article 33 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 33 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 33. Concepte

»1. Són empreses turístiques les que es dediquen profes-
sionalment a la prestació de serveis turístics retribuïts 
d’allotjament o mediació.

»2. Les empreses turístiques han de complir les condi-
cions fixades per aquesta llei i per la normativa que la 
desplegui per a la prestació de serveis turístics.»
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Article 76. Derogació de l’article 37 de la Llei 
13/2002

Es deroga l’article 37 de la Llei 13/2002.

Article 77. Addició de la subsecció primera en 
la secció primera del capítol III del títol III de 
la Llei 13/2002

Es crea una subsecció, la primera, dins la secció primera 
del capítol III del títol III de la Llei 13/2002. Aquesta 
subsecció comprèn els articles 38, 39 i 39 bis i porta la 
rúbrica següent:

«Subsecció primera. Normes generals»

Article 78. Addició de l’article 39 bis a la Llei 
13/2002

S’afegeix un article, el 39 bis, a la Llei 13/2002, amb el 
text següent:

«Article 39 bis. Dret d’accés als establiments d’allotja-
ment turístic

»1. Els establiments d’allotjament turístic tenen la consi-
deració de local públic.

»2. L’accés i la permanència en els establiments d’allot-
jament 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.

»3. L’accés i la permanència en els establiments d’allot-
jament 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 impe-
dir 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 es-
tabliment 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 norma-
tiva sectorial, les persones amb disminució visual, total 
o parcial, hi han de poder accedir acompanyades de gos-
sos pigall o d’assistència.»

Article 79. Addició de la subsecció segona en 
la secció primera del capítol III del títol III de 
la Llei 13/2002

La secció segona del capítol III del títol III passa a ésser 
la subsecció segona dins la secció primera d’aquest ca-

pítol de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció comprèn els 
articles 40, 41 i 42 i porta la rúbrica següent:

«Subsecció segona. Establiments hotelers»

Article 80. Modificació de l’article 40 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 40 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 40. Concepte

»1. Els establiments hotelers són establiments que pres-
ten servei d’allotjament temporal en unitats d’allotja-
ment als usuaris turístics, com a establiment únic o com 
a unitat empresarial d’explotació amb els serveis turís-
tics corresponents.

»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 81. Modificació de l’article 41 de la 
Llei 13/2002

1. Es deroga la lletra c de l’apartat 2 de l’article 41 de la 
Llei 13/2002.

2. Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 41 de la 
Llei 13/2002, que resten redactats de la manera següent:

«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 comple-
mentaris 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’es-
tabliment o per la tipologia dels serveis, no assoleixen els 
nivells exigits als hotels i als hotels apartament.»

Article 82. Addició de la subsecció tercera en 
la secció primera del capítol III del títol III de 
la Llei 13/2002

La secció tercera del capítol III del títol III passa a ésser 
la subsecció tercera dins la secció primera d’aquest capí-
tol de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció conté l’article 
43 i porta la rúbrica següent:

«Subsecció tercera. Apartaments turístics»

Article 83. Modificació de l’article 43 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 43 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 43. Concepte

»1. Els apartaments turístics són establiments que pres-
ten servei d’allotjament temporal en edificis o conjunts 
continus constituïts en la seva totalitat per apartaments 
o estudis, com a establiments únics o com a unitats em-
presarials d’explotació, amb els serveis turístics corres-
ponents.
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»2. Les condicions de prestació del servei d’allotjament 
a què es refereix l’apartat 1 s’han de determinar per re-
glament.»

Article 84. Derogació de l’article 44 de la Llei 
13/2002

Es deroga l’article 44 de la Llei 13/2002.

Article 85. Derogació de l’article 45 de la Llei 
13/2002

Es deroga l’article 45 de la Llei 13/2002.

Article 86. Addició de la subsecció quarta en 
la secció primera del capítol III del títol III de 
la Llei 13/2002

La secció quarta del capítol III del títol III passa a ésser 
la subsecció quarta dins la secció primera d’aquest ca-
pítol de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció comprèn els 
articles 46, 47 i 48 i porta la rúbrica següent:

«Subsecció quarta. Càmpings»

Article 87. Modificació de l’article 46 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 46 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 46. Concepte

»Els càmpings són establiments que presten servei 
d’allotjament temporal en espais d’ús públic degudament 
delimitats, destinats a la convivència agrupada de perso-
nes a l’aire lliure, mitjançant tendes de campanya, cara-
vanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant 
bungalous, segons les modalitats que siguin establertes 
per reglament.»

Article 88. Modificació de l’article 47 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 47 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 47. Serveis

»Els càmpings han de disposar de les instal·lacions i els 
serveis que siguin determinats per reglament.»

Article 89. Addició de la subsecció cinquena 
en la secció primera del capítol III de la Llei 
13/2002

La secció cinquena del capítol III del títol III passa a és-
ser la subsecció cinquena dins la secció primera d’aquest 
capítol de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció comprèn 
els articles 49 i 50 i porta la rúbrica següent:

«Subsecció cinquena. Establiments de turisme rural»

Article 90. Modificació de l’article 49 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 49 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 49. Concepte

»Els establiments de turisme rural són establiments que 
presten servei d’allotjament temporal en habitatges ru-
rals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge 
sencer, segons les modalitats i els requisits definits per 
reglament.»

Article 91. Modificació de l’article 50 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’apartat 4 de l’article 50 de la Llei 13/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«4. No poden ésser qualificats en cap cas com a esta-
bliments 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 92. Addició de la secció segona al 
capítol III del títol III de la Llei 13/2002

Es crea una secció, la segona, dins el capítol III del títol 
III de la Llei 13/2002. Aquesta secció comprèn els arti-
cles 50 bis i 50 ter i porta la rúbrica següent:

«Secció segona. Habitatges d’ús turístic»

Article 93. Addició de l’article 50 bis a la Llei 
13/2002

S’afegeix un article, el 50 bis, a la Llei 13/2002, amb el 
text següent:

«Article 50 bis. Concepte

»1. Els habitatges d’ús turístic són habitatges que són 
cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a 
tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació 
econòmica, per a una estada de temporada, en condici-
ons d’immediata disponibilitat i amb les característiques 
establertes per reglament.

»2. Els habitatges d’ús turístic requereixen la correspo-
nent comunicació prèvia d’inici d’activitat a l’ajuntament 
competent.»

Article 94. Addició de l’article 50 ter a la Llei 
13/2002

S’afegeix un article, el 50 ter, a la Llei 13/2002, amb el 
text següent:

«Article 50 ter. Llibertat contractual

»La cessió de l’habitatge d’ús turístic pot ésser realitzada 
en qualsevol de les formes admeses en dret.»

Article 95. Modificació de l’article 54 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 54 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 54. Agents de viatges

»1. L’agent de viatges és la persona, física o jurídica, que, 
sota qualsevol forma empresarial, pot comercialitzar i 
organitzar viatges combinats i que té reservades en ex-
clusiva aquestes activitats. Els agents de viatges poden 
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dur a terme qualsevol activitat d’assessorament, media-
ció i organització en matèria de serveis turístics.

»2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per viatge combi-
nat o forfet la combinació prèvia d’almenys dos dels ele-
ments següents, venuts o oferts a la venda per un preu 
global, sempre que la prestació ultrapassi les vint-i-qua-
tre 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, sens perjudici del que estableix la 
normativa que el regula.

»Segon: L’allotjament.

»Tercer: Altres serveis turístics no accessoris del trans-
port o de l’allotjament que representin una part significa-
tiva del viatge combinat.

»3. La denominació i la condició legal d’agent o 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 llur 
correspondència en qualsevol idioma, en la retolació de 
llurs activitats.»

Article 96. Modificació de l’article 55 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 55 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 55. Requisits dels agents de viatges

»1. Els agents de viatges que vulguin establir-se a Cata-
lunya han de presentar davant de l’Administració de la 
Generalitat una declaració responsable del compliment 
dels requisits que s’estableixen en els apartats següents:

»1.1. Els agents de viatges domiciliats a Catalunya han 
de presentar declaració responsable del compliment que:

»1.1.a) Disposen d’un espai identificat d’atenció presen-
cial al públic.

»1.1.b) Disposen de les garanties a què es refereix l’arti-
cle 7 de la Directiva 90/314/CEE, del Consell, del 13 de 
juny de 1990, relativa als viatges combinats, les vacan-
ces combinades i els circuits combinats.

»1.2. Els agents de viatges establerts en una altra comu-
nitat autònoma o en un altre estat de la Unió Europea 
que vulguin obrir un establiment a Catalunya han de 
presentar una declaració responsable del compliment del 
requisit establert a l’apartat 1.1.a.

»2. Els agents de viatges habilitats fora de l’àmbit de 
la Unió Europea que vulguin actuar a Catalunya sense 
obrir establiment, han de presentar la declaració respon-
sable del compliment del requisit establert a l’apartat 
1.1.b i en el cas que vulguin obrir un establiment a Cata-
lunya, la declaració també ha d’acreditar el compliment 
del requisit previst a l’apartat 1.1.a.»

Article 97. Modificació de l’article 60 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’article 60 de la Llei 13/2002, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 60. Concepte

»Tenen la consideració d’establiments i activitats d’inte-
rès turístic els que, essent oferts mitjançant preu, contri-
bueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen 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 con-
gressos, convencions i incentius, i les instal·lacions desti-
nades a aquest objecte; els equipaments i les instal·lacions 
d’allotjaments juvenils, i els parcs aquàtics o temàtics.»

Article 98. Modificació de l’article 67 de la 
Llei 13/2002

1. Es modifica la lletra j de l’article 67 de la Llei 13/2002, 
que resta redactada de la manera següent:

«j) La inscripció d’ofici en el Registre de Turisme de Ca-
talunya dels establiments d’allotjament turístic, els habi-
tatges d’ús turístic i els guies de turisme habilitats.»

2. S’afegeix una lletra, la k, a l’article 67 de la Llei 
13/2002, amb el text següent:

«k) La inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya 
de les empreses de mediació, a instància de part.»

Article 99. Modificació de l’article 72 de la 
Llei 13/2002

Es deroga l’apartat 4 de l’article 72 de la Llei 13/2002.

Article 100. Modificació de l’article 73 de la 
Llei 13/2002

Es modifica l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 13/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. S’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya 
totes les empreses i els establiments turístics regulats per 
aquesta llei i la normativa que la desplega.»

Article 101. Modificació de l’article 87 de la 
Llei 13/2002

1. Es modifica la lletra b de l’article 87 de la Llei 13/2002, 
que resta redactada de la manera següent:

«b) Incomplir el termini o les condicions establerts per 
a fer les comunicacions o les notificacions preceptives.»

2. S’afegeix una lletra, la i bis, a l’article 87 de la Llei 
13/2002, amb el text següent:

«i bis) Causar molèsties reiterades als veïns o desper-
fectes en els edificis de les comunitats de propietaris on 
s’ubiquen els apartaments o habitatges d’ús turístic.»

Article 102. Modificació de l’article 88 de la 
Llei 13/2002

Es modifica la lletra a de l’article 88 de la Llei 13/2002, 
que resta redactada de la manera següent:

«a) Exercir activitats o prestar serveis turístics sense 
complir les obligacions que estableix l’article 36.a o sense 
disposar de l’habilitació a què fa referència l’article 65.»
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Article 103. Modificació de l’article 97 de la 
Llei 13/2002
Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l’article 97 de 
la Llei 13/2002, que resten redactats de la manera se-
güent:

«Article 97. Tancament d’empreses, d’establiments i 
d’habitatges d’ús turístic per incompliment dels requisits 
establerts

»Mitjançant la incoació de l’expedient corresponent, i 
sense que tingui caràcter de sanció, l’òrgan competent 
pot acordar el tancament de les empreses, els establi-
ments i els habitatges d’ús turístic que no compleixin els 
requisits establerts legalment per a l’exercici de l’activi-
tat. També pot ordenar que se’n suspengui el funciona-
ment fins que es rectifiquin els defectes observats o es 
compleixin els requisits establerts legalment.»

Article 104. Modificació de l’article 98 de la 
Llei 13/2002
Es modifica l’apartat 2 de l’article 98 de la Llei 13/2002, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. El requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’adver-
tir la persona interessada del termini de què disposa per a 
complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas d’incom-
pliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini 
fixat ha d’ésser suficient per al compliment de l’obligació 
de què es tracti, i la multa no pot excedir els 1.500 euros.»

Article 105. Modificació de l’article 102 de la 
Llei 13/2002
Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 102 de la 
Llei 13/2002, que resta redactada de la manera següent:

«c) En virtut de les queixes, les denúncies o les reclama-
cions presentades pels usuaris turístics, per les associa-
cions que els representen o per les comunitats de propi-
etaris d’edificis en què hi hagi apartaments o habitatges 
d’ús turístic.»

Capítol III. Modificació de la Llei 8/2004, del 
23 de desembre, d’horaris comercials

Article 106. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 8/2004
Es modifica l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 8/2004, 
que resta redactat de la manera 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 20.00 h els dies 24 i 31 de 
desembre, i romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de 
desembre.»

Article 107. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 8/2004
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 8/2004, 
que resta redactat de la manera següent:

«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 ho-
rària d’obertura diària sol·licitada i el període de vigència 
de l’exclusió, que no pot ésser superior a vuit 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 entitats patronals més representatives 
del sector del comerç, i també de les associacions o agru-
pacions de comerciants detallistes més representatives 
del sector comercial del municipi.

»c) Informe de les agrupacions més representatives de 
persones consumidores i usuàries, en l’àmbit territorial 
afectat.

»d) Informe de les organitzacions sindicals més repre-
sentatives en l’àmbit territorial afectat.

»e) Informe del consell comarcal.»

2. S’afegeixen dos apartats, el 5 i el 6, a l’article 3 de la 
Llei 8/2004, amb el text següent:

«5. Les excepcions poden ésser prorrogades successi-
vament, mitjançant una declaració responsable, sempre 
que continuïn vigents els requisits que van determinar la 
qualificació del municipi com a turístic a efectes d’hora-
ris comercials i així es declari. La durada de cadascuna 
de les pròrrogues no pot ésser superior a la del període 
de vigència inicial.

»6. En cas que es denegui la pròrroga de la condició de 
municipi turístic, si l’ajuntament afectat acredita que la 
pèrdua d’aquesta condició comporta una pèrdua signi-
ficativa de llocs de treball en el municipi o d’ingressos 
tributaris de la corporació municipal, la dita condició es 
pot prorrogar fins a un termini màxim de dos anys.»

Article 108. Modificació de l’article 10 de la 
Llei 8/2004
Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 8/2004, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Les infraccions tipificades per aquesta llei, amb la 
instrucció prèvia de l’expedient administratiu correspo-
nent, són sancionades mitjançant l’aplicació de les mul-
tes 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 
i 300.000 euros.

»c) Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 
300.001 i 600.000 euros.»

Capítol IV. Modificació de la Llei 9/2004, 
del 24 de desembre, de creació de l’Agència 
Catalana del Consum

Article 109. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 9/2004

1. Es modifica la lletra e de l’apartat 1 de l’article 3 de la 
Llei 9/2004, que resta redactada de la manera següent:
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«e) Promoure la formació i la informació dels consu-
midors 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.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 9/2004, 
que resta redactat de la manera següent:

«3. Pel que fa a les funcions referides al control de pro-
ductes alimentaris, aquestes s’han de dur a terme en co-
ordinació amb el departament que tingui assumides les 
competències en matèria de seguretat alimentària.»

Article 110. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 9/2004
Es modifica l’article 7 de la Llei 9/2004, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 7. El Consell de Direcció

»1. El Consell de Direcció és format pels membres se-
güents:

»a) El president o presidenta.

»b) El vicepresident o vicepresidenta.

»c) El director o directora.

»d) Vuit vocals en representació de la Generalitat, desig-
nats a proposta dels departaments que tinguin assumides 
les competències en les matèries següents: economia, 
producció agroalimentària, salut pública, transports, ha-
bitatge, comerç i turisme, energia i seguretat industrial, i 
política lingüística.

»e) Dos vocals en representació de les organitzacions de 
consumidors i usuaris més representatives, proposats pel 
Consell de Persones Consumidores de Catalunya.

»f) Dos vocals en representació de l’Administració local, 
proposats per les seves organitzacions representatives.

»g) Dos vocals en representació de les organitzacions em-
presarials més representatives, proposats per aquestes.

»h) Un vocal de lliure designació del president o presi-
denta de l’Agència Catalana del Consum entre persones 
de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa dels consu-
midors i els usuaris.

»i) Un vocal en representació de les organitzacions pro-
fessionals agràries més representatives en l’àmbit de Ca-
talunya, proposat per aquestes organitzacions.

»j) El secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot.

»2. El nomenament dels membres del Consell de Direc-
ció 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 di-
rectora 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’ex-
perts o tècnics.»

Article 111. Modificació de l’article 12 de la 
Llei 9/2004

Es modifica l’article 12 de la Llei 9/2004, que resta re-
dactat de la manera 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 cen-
trals i territorials.

»2. Els òrgans territorials actuen sota la dependència or-
gànica i funcional de la direcció de l’Agència Catalana 
del Consum, sens perjudici que restin inclosos en l’es-
tructura territorial del departament al qual es trobi ads-
crita l’Agència.»

Capítol V. Modificació del Decret llei 
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials

Article 112. Modificació de l’article 6 del 
Decret llei 1/2009

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 6 del 
Decret llei 1/2009, que resta redactada de la manera se-
güent:

«b) Per raó de la singularitat de l’establiment

»Establiments comercials singulars (ECS): els establi-
ments de venda a l’engròs, els establiments dedicats es-
sencialment a la venda d’automoció i carburants, d’em-
barcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials 
per a la construcció i articles de sanejament, de pirotèc-
nia, i els centres de jardineria i els vivers.

»Els establiments comercials singulars es classifiquen 
en petits establiments comercials (PEC), mitjans esta-
bliments comercials (MEC), grans establiments comer-
cials (GEC) i grans establiments comercials territorials 
(GECT), d’acord amb els trams de superfície que esta-
bleix la lletra a.»

Article 113. Modificació de l’article 7 del 
Decret llei 1/2009

Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 7 del 
Decret llei 1/2009, que resta redactada de la manera se-
güent:

«a) S’entén per àrees residencials el conjunt format per 
les zones d’aprofitament privat incloses en polígons d’ac-
tuació urbanística en sol urbà o en sectors en sol urbà 
o urbanitzable amb planejament urbanístic derivat apro-
vat i vigent, amb ús residencial dominant, i els sistemes 
que les vertebren, sempre que configurin una ordenació 
unitària que doni continuïtat al conjunt del teixit urbà 
residencial.»

Article 114. Modificació de l’article 9 del 
Decret llei 1/2009

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 9 del Decret llei 
1/2009, que resta redactat de la manera següent:

«3. Els mitjans establiments comercials i els grans esta-
bliments comercials només es poden implantar a la tra-
ma urbana consolidada dels municipis de més de 5.000 
habitants o assimilables a aquests o que siguin capital de 
comarca. S’entén per municipi assimilable a un de més 
de 5.000 habitants el que disposa d’una població equi-
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valent a temps complet anual (ETCA) superior a aquesta 
quantitat, segons les darreres dades oficials de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat).

»Excepcionalment, els mitjans establiments comercials 
i els grans establiments comercials es poden implantar 
també fora de la trama urbana consolidada si la implan-
tació es produeix dins de les zones d’accés restringit de 
les estacions de línies transfrontereres i transregionals 
del sistema ferroviari que acullen el tren d’alta velocitat 
o línies de llarg recorregut, dels ports classificats d’in-
terès general i dels aeroports amb categoria d’aeroports 
comercials segons el Pla d’aeroports, aeròdroms i heli-
ports de Catalunya 2009-2015.»

2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 
1/2009, que resta redactat de la manera següent:

«4. Els grans establiments comercials territorials es po-
den implantar únicament a la trama urbana consolidada 
dels municipis de més de 50.000 habitants o els assimi-
lables a aquests o que siguin capital de comarca. S’entén 
per municipi assimilable a un de més de 50.000 habitants 
el que disposa d’una població equivalent a temps com-
plet anual (ETCA) superior a aquesta quantitat, segons 
les darreres dades oficials de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat).»

Article 115. Modificació de l’article 14 del 
Decret llei 1/2009

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 14 del 
Decret llei 1/2009, que resta redactada de la manera se-
güent:

«b) Que, d’acord amb el que determina l’article 18, la 
persona sol·licitant hagi presentat la declaració responsa-
ble prèvia relativa a la localització del projecte on consti 
que aquest s’adequa al que determina aquest decret llei o, 
si no ho ha fet, exigir que la presenti en aquell moment.»

Article 116. Modificació de l’article 17 del 
Decret llei 1/2009

Es modifica l’apartat 3 de l’article 17 del Decret llei 
1/2009, que resta redactat de la manera següent:

«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 qua-
drats, a més s’ha de presentar una declaració responsable 
prèvia, d’acord amb el que estableix l’article 18.»

Article 117. Modificació de l’article 18 del 
Decret llei 1/2009

Es modifica l’article 18 del Decret llei 1/2009, que resta 
redactat de la manera següent:

«Article 18. Declaració responsable prèvia

»1. La implantació d’establiments comercials individuals 
o col·lectius amb una superfície de venda igual o supe-
rior 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 adequada i que 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 mu-
nicipal o juntament amb la comunicació prèvia d’obres 
no subjectes a llicència. La declaració s’ha de presentar 
a l’ajuntament del municipi on es pretén realitzar l’actu-
ació o 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 presen-
tar directament a qualsevol punt de la xarxa d’oficines de 
gestió empresarial (OGE) i s’ha d’adreçar a la direcció ge-
neral 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 Ca-
talunya.»

Article 118. Modificació de l’article 31 del 
Decret llei 1/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 31 del Decret llei 
1/2009, que resta redactat de la manera següent:

«1. A les infraccions tipificades per l’article 29 d’aquest 
decret llei s’apliquen les sancions següents:

»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 
300.000 euros.

»c) Per a les infraccions molt greus, una multa de 
300.001 a 600.000 euros.»

Article 119. Modificació de la disposició 
addicional onzena del Decret llei 1/2009

Es modifica la disposició addicional onzena del Decret 
llei 1/2009, que resta redactada de la manera següent:

«Onzena

»1. Els establiments comercials ubicats fora de la trama 
urbana consolidada (TUC) amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’aquest decret llei mantenen els drets pel que fa 
al canvi de titular, sempre que es respectin les caracterís-
tiques de la pròpia llicència.

»2. Les concentracions comercials relacionades i de-
limitades en els annexos del Decret 379/2006, del 10 
d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 
d’equipaments comercials, s’equiparen, a efectes de l’or-
denació dels establiments comercials, a les trames urba-
nes consolidades (TUC) del municipi corresponent. Les 
actuacions resultants d’aquesta equiparació no poden ul-
trapassar en cap cas el llindar de la delimitació, tal com 
fou grafiada en els dits annexos.

»3. També s’assimilen a la trama urbana consolidada 
(TUC) els recintes comercials amb llicències d’implan-
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tació o d’ampliació atorgades en aplicació de la Llei 
18/2005, del 27 de desembre, d’equipaments comercials, 
i del Decret 379/2006, sempre que no se sobrepassi la su-
perfície de venda que els va ser concedida en la llicència 
respectiva.»

Article 120. Addició de la disposició addicional 
dotzena al Decret llei 1/2009

S’afegeix una disposició addicional, la dotzena, al De-
cret llei 1/2009, amb el text següent:

«Dotzena

»1. Les empreses titulars de centres d’innovació tecno-
lògica o de disseny vinculats a les activitats de consum 
poden implantar un petit establiment comercial (PEC), 
que resta exclòs dels criteris de localització de l’article 
9 d’aquest decret llei sempre que es compleixin tots els 
requisits següents:

»a) Que el centre d’innovació tecnològica o el centre de 
disseny doni ocupació directa i permanent a més de cin-
quanta treballadors.

»b) Que el petit establiment comercial que es pretén im-
plantar es localitzi en el mateix municipi i en el mateix 
polígon d’activitats econòmiques on estigui el centre 
d’innovació tecnològica o el centre de disseny.

»c) Que el petit establiment comercial que es pretén 
implantar comercialitzi exclusivament productes creats 
directament en el centre tecnològic o en el centre de dis-
seny per la mateixa empresa titular del dit centre.

»2. Les disposicions de l’apartat 1 són aplicables a la 
possibilitat d’implantar un mitjà establiment comercial 
(MEC), subjecte als mateixos requisits, si el centre d’in-
novació tecnològica o el centre de disseny dóna ocupació 
directa i permanent a més de cent treballadors.»

Capítol VI. Modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Article 121. Modificació de l’article 224-2 del 
Codi de consum

Es modifica l’apartat 2 de l’article 224-2 del Codi de con-
sum, que resta redactat de la manera següent:

«2. La màquina ha de tenir un sistema que permeti ob-
tenir 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. S’estableix un termini d’adaptació 
de cinc anys com a període d’obsolescència i amortitza-
ció de les màquines.»

Article 122. Modificació de l’article 251-2 del 
Codi de consum

Es modifica la lletra c de article 251.2 del Codi de con-
sum, que resta redactada de la manera següent:

«c) Serveis bàsics: Serveis de caràcter essencial i neces-
saris per a la vida quotidiana o que tenen un ús genera-

litzat entre les persones consumidores. S’hi inclouen els 
subministraments, els transports, els mitjans audiovisuals 
de radiodifusió i de televisió, els de comunicacions, els 
assistencials i sanitaris, i els financers i d’assegurances.»

Article 123. Modificació de l’article 251-6 del 
Codi de consum

Es modifica l’apartat 2 de l’article 251-6 del Codi de con-
sum, que resta redactat de la manera següent:

«2. Si per a prestar correctament el servei s’han d’incor-
porar peces, recanvis, accessoris o béns, s’ha de dispo-
sar d’una llista amb els preus i informar de l’existència 
d’aquesta llista a la persona consumidora, o bé mostrar 
l’albarà o factura que en justifiqui el cost d’adquisició, un 
cop finalitzada la prestació del servei.»

Article 124. Modificació de l’article 252-4 del 
Codi de consum

Es modifica l’apartat 2 de l’article 252-4 del Codi de 
consum, que resta redactat de la manera 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 servei, sempre que l’atenció a la persona consumido-
ra 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. En determinats sectors d’activitat i en funció 
d’una baixa xifra de negoci o un nombre reduït de tre-
balladors, per reglament es pot dispensar l’empresa que 
presta el servei del compliment d’aquestes obligacions. 
En tot cas, les obligacions que estableix aquest apartat 
s’han d’aplicar respectant els principis continguts en la 
Directiva 2006/123/CE, del 12 de desembre, relativa als 
serveis en el mercat interior, i s’entenen sens perjudici 
del que disposen les normes bàsiques estatals que fixen 
les condicions d’accés a les activitats de serveis i l’exer-
cici d’aquestes activitats.»

Article 125. Addició de l’article 252-8 al Codi 
de consum

S’afegeix un article, el 252-8, al Codi de consum, amb 
el text següent:

«Article 252-8. Serveis de les empreses concessionàries 
d’autopistes de peatge

»Les empreses concessionàries d’autopistes de peatge 
de pagament directe per part de l’usuari o usuària estan 
obligades a garantir la seguretat de les instal·lacions i a 
informar en els accessos a la concessió de les incidències 
que afectin la fluïdesa i la seguretat del trànsit.»

Article 126. Modificació de l’article 312-5 del 
Codi de consum

Es modifica l’apartat 1 de l’article 312-5 del Codi de con-
sum, que resta redactat de la manera següent:

«1. Només poden ésser sancionades les persones físiques 
o jurídiques que cometin infraccions atribuïbles per cul-
pa o negligència.»
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Article 127. Modificació de l’article 332-3 del 
Codi de consum
Es modifica l’apartat 2 de l’article 332-3 del Codi de con-
sum, que resta redactat de la manera següent:

«2. Les infraccions qualificades com a lleus s’han de 
qualificar com a greus si hi concorre alguna de les cir-
cumstàncies següents:

»a) Que la quantia del perjudici produït com a conse-
qüència directa o indirecta de la infracció superi l’im-
port 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 128. Modificació de l’article 333-1 del 
Codi de consum
Es modifica l’apartat 1 de l’article 333-1 del Codi de con-
sum, que resta redactat de la manera següent:

«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 a 3.000 euros.

»– Grau mitjà: entre 3.001 i 7.000 euros.

»– Grau alt: entre 7.001 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 i 30.000 euros.

»– Grau mitjà: entre 30.001 i 70.000 euros.

»– Grau alt: entre 70.001 i 100.000 euros.

»Aquestes quantitats es poden ultrapassar fins a assolir 
el quíntuple del valor dels beneficis il·lícits obtinguts o 
dels perjudicis causats per la infracció i, si no n’hi ha, del 
valor dels béns o 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’in-
diquen tot seguit:

»– Grau baix: entre 100.001 i 300.000 euros.

»– Grau mitjà: entre 300.001 i 700.000 euros.

»– Grau alt: entre 700.001 i 1.000.000 d’euros.

»Aquestes quantitats es poden ultrapassar fins a assolir 
el dècuple del valor dels beneficis il·lícits obtinguts o dels 
perjudicis causats per la infracció i, si no n’hi ha, del 
valor dels béns o serveis objecte de la infracció.»

Article 129. Modificació de l’article 333-2 del 
Codi de consum
1. Es modifica la lletra a de l’apartat 3 de l’article 333-2 
del Codi de consum, que resta redactada de la manera 
següent:

«a) La reparació o esmena total o parcial de manera dili-
gent de les irregularitats o els perjudicis que han originat 
la incoació del procediment.»

2. S’afegeixen dos apartats, el 7 i el 8, a l’article 333-2 del 
Codi de consum, amb el text següent:

«7. Les sancions s’han d’imposar en el grau màxim si 
en la comissió de les infraccions concorre alguna de les 
circumstàncies següents:

»a) Que s’hagin comès conscientment, deliberadament 
o sense complir els deures de diligència exigibles més 
elementals.

»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 con-
sumidores.

»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. Es poden determinar per reglament criteris objectius 
per a graduar les sancions d’acord amb els principis enu-
merats en els apartats 2, 3 i 4.»

Article 130. Modificació de l’article 341-8 del 
Codi de consum
Es modifica la numeració de l’article 341-8 del Codi de 
consum, i el segon apartat 3 passa a ésser el 4.

Article 131. Modificació de la disposició 
transitòria quarta del Codi de consum
Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria quar-
ta del Codi de consum, que resta redactat de la manera 
següent:

«1. Mentre no es faci el desplegament reglamentari re-
latiu 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 a garantir la segu-
retat dels productes destinats al mercat, d’acord amb les 
modificacions que en fa l’apartat 2.»

Títol III. Àmbit sanitari

Capítol únic. Modificació de la Llei 20/1985, 
del 25 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar 
dependència

Article 132. Modificació de l’article 15 de la 
Llei 20/1985
Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 20/1985, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques en 
establiments, locals i altres espais autoritzats per a sub-
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ministrar-ne i consumir-ne feta per mitjà d’ofertes que 
s’anuncien amb noms com «barra lliure», «2 × 1», «3 × 1»,  
o altres de semblants, que incitin al consum abusiu o il-
limitat.»

Títol IV. Àmbit del territori

Capítol I. Modificació de la Llei 12/1987, del 
28 de maig, de regulació del transport de 
viatgers per carretera mitjançant vehicles de 
motor

Article 133. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 12/1987
Es modifica la lletra a de l’apartat 2.2 de l’article 3 de la 
Llei 12/1987, que resta redactada de la manera següent:

«a) Són regulars els que es presten d’acord amb uns iti-
neraris i una periodicitat predeterminats.»

Article 134. Modificació de l’article 6 de la 
Llei 12/1987
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 12/1987, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Són operadors de transport els qui en nom propi, 
per compte d’altri i mitjançant un preu o una retribu-
ció, organitzen, contracten i efectuen transport públic 
de viatgers per carretera en qualsevol de les modalitats 
establertes per aquesta llei, llevat dels serveis regulars 
interurbans.»

Article 135. Modificació de l’article 16 de la 
Llei 12/1987
Es modifica l’article 16 de la Llei 12/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«1. Les concessions han d’ésser atorgades per l’òrgan de 
contractació d’acord amb la normativa aplicable en ma-
tèria de contractes del sector públic.

»2. Les concessions s’han d’atorgar per un període de 
temps determinat, que no pot superar els deu anys. En cas 
necessari, atenent les condicions d’amortització dels ac-
tius, la durada del contracte es pot perllongar la meitat del 
període original, com a màxim, si l’empresa operadora del 
servei públic aporta elements de l’actiu que siguin signifi-
catius amb relació a la totalitat dels actius necessaris per a 
prestar els serveis de transport de viatgers objecte del con-
tracte de servei públic i que, alhora, estiguin relacionats 
de manera predominant amb aquests serveis.»

Article 136. Modificació de la secció primera 
del capítol I del títol III de la Llei 12/1987
Es modifica la rúbrica de la secció primera del capítol I 
del títol III de la Llei 12/1987, que resta redactada de la 
manera següent:

«Secció primera. De les concessions de serveis regulars 
interurbans»

Article 137. Modificació de l’article 20 de la 
Llei 12/1987

Es modifica l’article 20 de la Llei 12/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Les concessions de serveis regulars interurbans només 
s’atorguen a les persones físiques o jurídiques que han 
accedit a la professió de transportista.»

Article 138. Modificació de l’article 22 de la 
Llei 12/1987

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 
12/1987, que resta redactat de la manera següent:

«1. Les concessions de serveis regulars interurbans no 
comporten dret de tanteig sobre altres línies o serveis 
regulars de transport regulats en l’àmbit d’aquesta llei.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 
12/1987, que resta redactat de la manera següent:

«3. Es pot autoritzar excepcionalment, i per raons d’in-
terès públic, la unificació de dues o més concessions de 
serveis regulars interurbans.»

Article 139. Modificació de l’article 23 de la 
Llei 12/1987

Es modifica l’article 23 de la Llei 12/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«1. Per a prestar un servei regular interurbà es poden uti-
litzar vehicles de la propietat del titular o arrendats. En 
qualsevol cas, els vehicles han de reunir les característi-
ques exigides i el concessionari ha d’ésser directament 
responsable de la prestació i de l’organització del servei.

»2. El titular de més d’una concessió de servei regular 
interurbà pot utilitzar indistintament els vehicles ads-
crits a qualsevol de les concessions. Així mateix, i amb 
autorització prèvia, es poden utilitzar vehicles afectes a 
concessions de diferents titulars per a fer els itineraris 
sense solució de continuïtat en el recorregut, i amb sal-
vaguarda dels tràfics de tercers.

»3. Entre les condicions de la concessió de servei regular 
interurbà s’han d’incloure el nombre mínim i les caracte-
rístiques de capacitat, idoneïtat i seguretat dels vehicles 
que hi són adscrits.

»S’han de determinar també les condicions que el con-
cessionari pot modificar lliurement, per a adaptar millor 
el servei a les necessitats dels usuaris. Per reglament 
s’han d’establir la forma i l’antelació mínima amb què el 
concessionari ha de comunicar a l’Administració les mo-
dificacions que vol introduir en la prestació dels serveis.

»L’Administració pot rebutjar les modificacions de lliure 
decisió del concessionari per causes d’interès públic.»

Article 140. Modificació de l’article 32 de la 
Llei 12/1987

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 32 de la Llei 12/1987, 
amb el text següent:

«3. Excepcionalment, es poden autoritzar serveis dis-
crecionals amb reiteració d’itinerari o sense i cobrament 
individual en la forma i les condicions que es determinin 
per reglament. En aquest supòsit, el transcurs del termini 
fixat sense resoldre i notificar la sol·licitud produeix efec-
tes desestimatoris.»
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Article 141. Derogació de diversos preceptes 
de la Llei 12/1987
Es deroguen els articles 15, 21.1, 21.2, 24, 25, 26, 27, 28, 
30.3, 34.2 i 37.2, i la lletra b de l’apartat 2 de l’article 43 
de la Llei 12/1987.

Article 142. Modificació de l’article 42 de la 
Llei 12/1987
Es modifica l’article 42 de la Llei 12/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«1. No es poden atorgar concessions de serveis regulars 
interurbans que comporten la reiteració d’unes altres de 
ja existents.

»2. L’Administració de la Generalitat, en allò que afecta 
els trànsits pel seu territori, ha de coordinar els trans-
ports de la seva titularitat i els estatals quan els itineraris 
d’aquests passen pel territori de Catalunya.»

Article 143. Modificació de l’article 43 de la 
Llei 12/1987
Es modifica la lletra e de l’apartat 2 de l’article 43 de la 
Llei 12/1987, que resta redactada de la manera següent:

«e) Pot autoritzar les empreses ferroviàries a obrir des-
patxos amb la finalitat exclusiva de proporcionar servei 
ferroviari a localitats situades a una distància no superi-
or 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 vincu-
lat 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 144. Modificació de l’article 48 de la 
Llei 12/1987
Es modifica l’article 48 de la Llei 12/1987, que resta re-
dactat de la manera següent:

«1. L’Administració ha de fixar les tarifes dels serveis re-
gulars, que s’han de configurar amb l’objectiu d’assegu-
rar la qualitat i la seguretat del servei, han de cobrir-ne el 
cost real, inclosos l’amortització i un benefici empresa-
rial raonable, i han de tenir en compte el que disposa la 
política general de preus en matèria de transport.

»2. Els plecs de clàusules d’explotació de les concessi-
ons 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, i també, si escau, la tarifa mitjana ponderada 
si el servei forma part d’un sistema tarifari integrat.

»3. Les tarifes s’han de revisar de manera individual o 
general, com a mínim un cop l’any, per decisió de l’Ad-
ministració, a iniciativa seva o a petició del titular de la 
concessió o de les associacions empresarials respectives, 
si l’evolució dels costos ha alterat l’equilibri econòmic 
del servei.

»4. En els serveis de transport integrats tarifàriament, la 
gamma de títols de transport i els preus poden ésser fixats 
per la corresponent autoritat territorial de la mobilitat.»

Article 145. Modificació de l’article 56 de la 
Llei 12/1987
Es modifica l’apartat 1 de l’article 56 de la Llei 12/1987, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Les infraccions lleus són sancionades amb apercebi-
ment o una multa de fins a 300 euros; les greus, amb una 
multa de 301 a 1.400 euros, i les molt greus, amb una mul-
ta de 1.401 a 3.000 euros. Si la persona interessada fa efec-
tiva de manera voluntària la sanció en el termini d’un mes 
a comptar de la data de la notificació de l’expedient san-
cionador, la quantia de la sanció es redueix en un 25%.»

Article 146. Derogació de l’article 62 de la 
Llei 12/1987

Es deroga l’article 62 de la Llei 12/1987.

Article 147. Addició de la disposició addicional 
cinquena a la Llei 12/1987
S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la 
Llei 12/1987, amb el text següent:

«Cinquena

»Els empleats de les empreses operadores de serveis de 
transport públic regular, en els actes de servei i en els 
actes motivats per aquests, tenen la consideració d’agents 
de l’autoritat en l’exercici de llurs funcions, especialment 
les de vigilància immediata de l’observança, pels usua-
ris i per tercers en general, de les regles que estableixen 
les lleis i els reglaments. Aquests empleats han d’exercir 
les funcions inspectores corresponents i han de donar 
compte de les infraccions detectades als òrgans adminis-
tratius competents.»

Capítol II. Modificació de la Llei 18/2007, del 
28 de desembre, del dret a l’habitatge

Article 148. Modificació de l’article 3 de la 
Llei 18/2007
Es modifica la lletra l de l’article 3 de la Llei 18/2007, 
que resta redactada de la manera següent:

«l) Habitatge amb activitats econòmiques: l’habitatge 
que no és domicili habitual i permanent i que s’utilitza 
per a l’obtenció de rendiments d’activitats econòmiques 
regulades per la normativa sectorial aplicable.»

Article 149. Modificació de l’article 5 de la 
Llei 18/2007
Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la 
Llei 18/2007, que resta redactada de la manera següent:

«b) L’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocu-
pats de manera permanent i injustificada.»

Article 150. Modificació de l’article 9 de la 
Llei 18/2007
1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 9 de la Llei 
18/2007, que resten redactats de la manera següent:

«3. El Govern, a proposta del conseller o consellera del 
departament competent en matèria d’habitatge, ha de 
determinar la composició i el funcionament del Consell 
Assessor de l’Habitatge, el qual ha de posar en coneixe-
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ment del Govern els acords rellevants en matèria d’ha-
bitatge.

»4. En el Consell Assessor de l’Habitatge hi han d’es-
tar representats: l’Administració de la Generalitat i l’Ad-
ministració local; els consumidors i usuaris; el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya; els agents socials 
sindicals i empresarials; les associacions de veïns; els 
col·lectius professionals d’arquitectes, aparelladors, en-
ginyers i enginyers tècnics industrials, entre altres; els 
col·lectius empresarials vinculats a la construcció i la 
promoció d’habitatges i els agents vinculats al sector de 
l’habitatge; les associacions de promotors públics d’ha-
bitatges; la Federació de Cooperatives d’Habitatges de 
Catalunya, i les organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquin principalment a la promoció del dret a l’ha-
bitatge de col·lectius desfavorits.»

2. S’afegeix un apartat, el 4 bis, a l’article 9 de la Llei 
18/2007, amb el text següent:

«4 bis. El conseller o consellera del departament compe-
tent en matèria d’habitatge pot resoldre la creació dins 
del Consell Assessor de l’Habitatge de grups de treball 
específics per al tractament de temes concrets, i deter-
minar-ne la composició, que pot incloure persones o en-
titats que no formin part del Consell Assessor, en funció 
de la matèria que es tracti.»

Article 151. Modificació de l’article 12 de la 
Llei 18/2007
1. Es deroguen els apartats 4 i 6 de l’article 12 de la Llei 
18/2007.

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 12 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«5. El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de delimitar 
les àrees del territori que poden contenir àmbits suscep-
tibles d’ésser declarades pel mateix Pla o bé pels plans 
locals d’habitatge com a àmbits de demanda residencial 
forta i acreditada, als efectes de l’aplicació del que es-
tableix l’article 73.1. Per a la determinació d’aquestes 
àrees, el Pla territorial sectorial d’habitatge ha de tenir 
en compte els criteris següents: la proporció de persones 
inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb 
Protecció Oficial i la quantitat d’habitatges disponibles 
i de sòl urbanitzable disponible, la densitat demogràfi-
ca de la zona, la necessitat d’habitatge derivada de les 
característiques geogràfiques o econòmiques i els preus 
dels lloguers a la zona.»

3. Es modifica l’apartat 10 de l’article 12 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«10. El Govern pot establir una línia de finançament es-
pecífica que concreti la inversió de la Generalitat per fer 
efectives les mesures i per atendre els requeriments amb 
càrrega econòmica que determini el Pla territorial secto-
rial d’habitatge.»

Article 152. Modificació de l’article 14 de la 
Llei 18/2007
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«1. Els ajuntaments amb plans locals d’habitatge apro-
vats o amb un programa d’actuació urbanística munici-

pal amb un contingut equiparable han de tenir un trac-
te preferent a l’hora de concertar polítiques d’habitatge 
amb l’Administració de la Generalitat quan comportin 
que aquesta aporti recursos econòmics.»

2. Es deroga l’apartat 7 de l’article 14 de la Llei 18/2007.

Article 153. Modificació de l’article 17 de la 
Llei 18/2007
Es deroguen els apartats 2 i 4 de l’article 17 de la Llei 
18/2007.

Article 154. Modificació de l’article 18 de la 
Llei 18/2007
Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei 18/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Els municipis que estan obligats segons la legisla-
ció urbanística a fer reserves per a la construcció d’ha-
bitatges amb protecció pública també han de qualificar 
terrenys i preveure reserves destinades al sistema urba-
nístic d’habitatges dotacionals públics que estableix la 
dita legislació, 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 155. Modificació de l’article 19 de la 
Llei 18/2007
Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l’article 19 de 
la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera se-
güent:

«Article 19. Habitatges amb activitats econòmiques

»1. Els habitatges amb activitats econòmiques, definits 
per l’article 3.l, han de disposar dels títols habilitants 
corresponents al tipus d’activitat. La manca d’aquests 
títols pot donar lloc a l’adopció de les mesures d’inter-
venció o sancionadores que estableixin les ordenances 
municipals o la normativa sectorial corresponent.

»2. Les administracions competents han d’impulsar po-
lítiques orientades a evitar la utilització il·legal d’habitat-
ges amb activitats econòmiques. Amb aquesta finalitat, 
han d’aprovar programes d’inspecció i han de vetllar 
perquè aquests habitatges tinguin els títols habilitants 
corresponents.»

Article 156. Derogació de l’article 21 de la 
Llei 18/2007
Es deroga l’article 21 de la Llei 18/2007.

Article 157. Modificació de l’article 22 de la 
Llei 18/2007

Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 18/2007, 
que resta redactat de la manera 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 ca-
sos d’impossibilitat tècnica o econòmica regulats per re-
glament. A aquests efectes, per a determinar la condició 
d’edifici plurifamiliar no es computen els habitatges de 
la planta d’accés.»
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Article 158. Modificació de l’article 26 de la 
Llei 18/2007
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 26 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«3. La cèdula d’habitabilitat és el document que han 
d’exigir les empreses subministradores d’energia elèctri-
ca, 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.»

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«5. La cèdula d’habitabilitat és atorgada pel departament 
competent en matèria d’habitatge, sens perjudici que en 
pugui delegar l’atorgament en els ens locals. En cap cas 
no es pot atorgar la cèdula d’habitabilitat si no es com-
pleixen les condicions tècniques legalment exigides per 
la normativa d’habitabilitat.»

3. S’afegeix un apartat, el 5 bis, a l’article 26 de la Llei 
18/2007, amb el text següent:

«5 bis. L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica 
exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tèc-
nics d’habitabilitat de la normativa vigent i no suposa la 
legalització de les construccions pel que fa a l’adequació 
de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística. Per a prote-
gir els drets dels adquirents, quan en la tramitació de la 
sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat es posi de manifest 
que l’ús d’un immoble com a habitatge pot no adequar-se 
a la legalitat urbanística, s’ha de fer constar aquesta cir-
cumstància en el document d’atorgament de la cèdula, 
i el fedatari públic ho ha de posar en coneixement de 
l’adquirent en el moment d’autoritzar el document de 
transmissió.»

4. Es modifica l’apartat 7 de l’article 26 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«7. Els habitatges amb activitats econòmiques es con-
sideren habitatges a efectes de l’exigència de la cèdula 
d’habitabilitat.»

Article 159. Modificació de l’article 27 de la 
Llei 18/2007
Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l’article 27 de 
la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera se-
güent:

«Article 27. La llicència d’obres d’edificació i les condi-
cions de qualitat del parc immobiliari

»La llicència d’obres d’edificació garanteix que el pro-
jecte compleix les condicions de qualitat de l’habitatge i 
de l’edifici d’habitatges que estableix l’article 22.»

Article 160. Modificació de l’article 28 de la 
Llei 18/2007
Es modifica l’apartat 5 de l’article 28 de la Llei 18/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«5. Els informes d’inspecció s’han de lliurar a l’Adminis-
tració 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 161. Modificació de l’article 42 de la 
Llei 18/2007

Es deroguen els apartats 6 i 7 de l’article 42 de la Llei 
18/2007.

Article 162. Modificació de l’article 71 de la 
Llei 18/2007

Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l’article 71 de 
la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera se-
güent:

«Article 71. Propietat compartida

»1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per propietat com-
partida cadascuna de les formes d’accés a l’habitatge 
protegit intermèdies entre el lloguer i la propietat que 
impliquen la transmissió a l’adquirent del domini d’una 
part de l’habitatge i la retenció de la resta per part d’una 
tercera persona.

»2. La figura de la propietat compartida pot implicar o 
no la transmissió futura o progressiva i per fases a l’ad-
quirent del ple domini sobre l’habitatge.

»3. A la part de l’habitatge no transmesa es poden aplicar 
els corresponents ajuts protegits per al lloguer, segons 
el que estableixin les disposicions reguladores dels ajuts 
per a aquestes tipologies d’habitatge.

»4. Les administracions públiques poden participar en 
l’adquisició de propietats compartides.»

Article 163. Modificació de l’article 72 de la 
Llei 18/2007

S’afegeix un apartat, el 9, a l’article 72 de la Llei 18/2007, 
amb el text següent:

«9. Les actuacions susceptibles d’ésser protegides de 
conformitat amb l’article 68 que tinguin per finalitat 
l’allotjament, en règim d’arrendament, de persones o 
unitats de convivència amb necessitats d’habitatge es po-
den beneficiar del sistema de prestacions que regula el 
present article i, a més, d’altres tipus d’ajuts adreçats a 
les persones amb dificultats en el pagament del lloguer, 
de conformitat amb les disposicions i el finançament 
dels plans d’habitatge.»

Article 164. Modificació de l’article 73 de la 
Llei 18/2007

Es modifica l’apartat 1 de l’article 73 de la Llei 18/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Per a fer efectiu el dret a l’habitatge a tot el territori 
de Catalunya, els municipis inclosos en àrees declarades 
pel Pla territorial sectorial d’habitatge com a àmbits de 
demanda residencial forta i acreditada han de disposar, 
en el termini de vint anys, d’un parc mínim d’habitat-
ges destinats a polítiques socials del 15% respecte del 
total d’habitatges principals existents, tal com els defi-
neix l’article 3, considerant les circumstàncies pròpies 
de cada municipi i d’acord amb el calendari que sigui 
establert per reglament.»
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Article 165. Modificació de l’article 78 de la 
Llei 18/2007
Es modifica l’apartat 5 de l’article 78 de la Llei 18/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«5. Els habitatges amb protecció oficial no es poden des-
qualificar per interès del propietari o propietària adqui-
rent de l’habitatge. La desqualificació només és possible, 
en sòls no qualificats urbanísticament per a ésser desti-
nats a protecció oficial, per raons d’interès públic vincu-
lades a les necessitats de l’habitatge, prèviament justifi-
cades i aprovades pel departament competent en matèria 
d’habitatge, amb el reintegrament previ dels ajuts perce-
buts i amb els interessos legals que corresponguin.»

Article 166. Modificació de l’article 79 de la 
Llei 18/2007
Es modifica l’article 79 de la Llei 18/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 79. Termini de qualificació

»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 desqualifica-
ció atenent la importància i el tipus dels ajuts percebuts 
i el fet que els terrenys o els immobles hagin estat reser-
vats o no pel planejament urbanístic per a ésser destinats 
a habitatge amb protecció oficial.»

Article 167. Modificació de l’article 81 de la 
Llei 18/2007
Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 81 de la Llei 
18/2007, que resten redactats de la manera següent:

«3. Els beneficiaris d’habitatges amb protecció oficial 
han de complir els requisits de nivells màxims i mínims 
d’ingressos que en cada moment determinin els plans 
d’habitatge, i no disposar d’altres habitatges en propie-
tat amb les excepcions i les condicions excepcionals que 
estableixin els plans d’habitatge per als col·lectius de per-
sones que necessiten una protecció especial.

»4. Els propietaris d’habitatges amb protecció oficial no 
en poden adquirir d’altres en el termini de cinc anys des 
de l’adquisició de l’habitatge protegit, encara que no els 
destinin a residència habitual o permanent.»

Article 168. Modificació de l’article 92 de la 
Llei 18/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 92 de la Llei 18/2007, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Per accedir a un habitatge amb protecció oficial s’ha 
d’estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitat-
ge 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 correspo-
nen als serveis d’assistència i benestar socials.»

Article 169. Modificació de l’article 94 de la 
Llei 18/2007
Es modifica la lletra d de l’article 94 de la Llei 18/2007, 
que resta redactada de la manera següent:

«d) Constituir la base operativa per a adjudicar els habi-
tatges amb protecció oficial en règim de lloguer, sigui en 

primeres o posteriors adjudicacions d’habitatges prote-
gits amb aquest règim.»

Article 170. Modificació de l’article 95 de la 
Llei 18/2007

1. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 95 de la 
Llei 18/2007, que resta redactada de la manera següent:

«b) Acreditar que els futurs titulars de l’habitatge, o la 
unitat de convivència, compleixen uns determinats lí-
mits d’ingressos, d’acord amb el que s’estableixi per re-
glament. En el cas de l’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-l’hi.»

2. Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 95 de la 
Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

«4. Per a tenir dret a ésser inscrit en el Registre de Sol-
licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, s’ha d’acre-
ditar la necessitat d’habitatge. Hi ha necessitat d’habi-
tatge si els sol·licitants, o els membres de la unitat de 
convivència, no disposen de manera efectiva d’un ha-
bitatge adequat en propietat, amb dret de superfície o 
en usdefruit, o bé si llur patrimoni no els permet d’ac-
cedir-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 ces-
sió de l’habitatge inadequat a l’Administració com a re-
quisit per a accedir a un habitatge amb protecció oficial.»

3. Es modifica l’apartat 7 de l’article 95 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«7. Les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge amb Protecció Oficial tenen dret a optar a 
l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial segons 
les condicions específiques que es determinin per a cada 
promoció i d’acord amb els principis, els procediments 
i els criteris que estableix aquesta llei. La inscripció, 
per si mateixa, no dóna lloc a cap altre dret ni comporta 
l’adjudicació automàtica de cap habitatge amb protecció 
oficial.»

Article 171. Modificació de l’article 99 de la 
Llei 18/2007

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 99 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«2. Les resolucions d’inici dels procediments d’adjudica-
ció en promocions d’iniciativa pública han d’establir una 
reserva sobre el nombre total d’habitatges de les promo-
cions per a destinar-la a contingents especials de confor-
mitat amb les necessitats de cada municipi i dur a terme 
accions positives respecte a les persones i els col·lectius 
vulnerables amb risc d’exclusió social.»

2. Es deroguen els apartats 3 i 4 de l’article 99 de la Llei 
18/2007.
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Article 172. Modificació de l’article 101 de la 
Llei 18/2007
Es modifica l’article 101 de la Llei 18/2007, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 101. Procediment d’adjudicació

»1. Els promotors d’habitatges amb protecció oficial 
gestionen el procés d’adjudicació per compte propi i 
d’acord amb els principis de concurrència, transparència 
i objectivitat. En el cas d’habitatges protegits en règim 
de lloguer o en segones i posteriors transmissions, els 
promotors han de prendre inicialment com a base per a 
l’adjudicació la llista de sol·licitants que proporcioni el 
Registre i, si hi ha vacants o renúncies, poden adjudicar 
els habitatges a altres interessats, d’acord amb els princi-
pis 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 econò-
mic, 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’ha-
bitatge; 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 com-
petent 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 com-
provacions relatives a la publicitat i la transparència del 
procediment. Aquesta comunicació també s’ha de fer a 
l’ajuntament corresponent, perquè en tingui coneixement.

»4. Els promotors han de comunicar al Registre de Sol-
licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial les adjudica-
cions fetes sobre la base de les condicions i els requeri-
ments específics de cada promoció.

»5. El sistema de selecció dels adjudicataris és el se-
güent:

»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’aten-
ció 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 au-

toritzar que els habitatges s’adjudiquin d’acord amb el 
procediment que estableix l’article 103.»

Article 173. Modificació de l’article 102 de la 
Llei 18/2007
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 102 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«2. Les societats cooperatives d’habitatges han de comu-
nicar a l’òrgan gestor del Registre de Sol·licitants d’Ha-
bitatge amb Protecció Oficial la llista de socis inscrits 
a la promoció o la fase als quals es pretén adjudicar els 
habitatges. La relació de socis ha d’estar ordenada per a 
establir amb claredat la preferència en l’adjudicació de 
l’habitatge. Els socis han de constar com a inscrits en el 
Registre.»

2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 102 de la Llei 
18/2007, que resta redactat de la manera següent:

«4. L’òrgan gestor del Registre de Sol·licitants d’Habi-
tatge amb Protecció Oficial ha de verificar que els in-
tegrants de la llista consten inscrits en el Registre. En 
el termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada 
de la llista en el Registre, aquest s’ha de pronunciar de 
manera expressa. Si no ho fa, s’entén que el silenci és 
positiu i que la llista presentada és vàlida a l’efecte de la 
posterior adjudicació.»

3. Es modifiquen els apartats 6 i 7 de l’article 102 de la 
Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

«6. Les persones que siguin donades de baixa de la soci-
etat cooperativa d’habitatges per qualsevol de les causes 
que estableix la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de coope-
ratives, només es poden substituir seguint l’ordre de la 
llista de reserves de què disposi la cooperativa.

»7. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot formalitzar 
convenis de col·laboració amb les societats cooperatives 
d’habitatges, per a concretar les modalitats de promoció 
i fer compatibles els criteris i els procediments d’adjudi-
cació dels habitatges que estableixi el Govern, amb els 
principis i les disposicions de la Llei 18/2002.»

Article 174. Modificació de l’article 123 de la 
Llei 18/2007
1. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 123, 
que resta redactada de la manera següent:

«d) La inexactitud o la falsedat en els documents, les cer-
tificacions o els informes tècnics necessaris per a obtenir 
una resolució administrativa amb reconeixement de drets 
econòmics, de protecció o d’habitabilitat, o per a obtenir 
un acte favorable als infractors o a tercers, contrari a la 
normativa tècnica, comeses pels promotors, els construc-
tors o la direcció facultativa de les obres d’edificació o 
rehabilitació d’habitatges, i incloses en els supòsits dels 
certificats d’habitabilitat elaborats pels tècnics en els pro-
cediments de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat.»

2. Es deroga la lletra g de l’apartat 3 de l’article 123 de 
la Llei 18/2007.

Article 175. Modificació de l’article 124 de la 
Llei 18/2007

Es modifica la lletra i de l’apartat 1 de l’article 124 de la 
Llei 18/2007, que resta redactada de la manera següent:
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«i) Destinar un habitatge a una activitat econòmica sense 
disposar del títol habilitant pertinent.»

Article 176. Modificació de l’article 132 de la 
Llei 18/2007
Es modifica la lletra a de l’article 132, que resta redacta-
da de la manera següent:

«a) L’habitatge ha de disposar 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 trans-
missió d’habitatges que no siguin de nova construc-
ció, els adquirents poden exonerar de manera expressa 
d’aquesta obligació dels transmitents en els supòsits 
següents:

»Primer. Quan l’habitatge usat o preexistent hagi d’ésser 
objecte de rehabilitació o d’enderrocament. En el supò-
sit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de 
presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès 
per un tècnic competent en què s’acrediti que l’habitatge 
pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop executades 
les obres de rehabilitació necessàries per a complir la 
normativa tècnica d’habitabilitat.

»Segon. Quan el destí de l’immoble o entitat objecte 
de transmissió no sigui el de l’ús com a habitatge, si el 
transmitent i l’adquirent ho reconeixen de manera ex-
pressa.

»Tercer. Quan es compleixi qualsevol altre supòsit d’exo-
neració que es determini per reglament.»

Article 177. Modificació de l’article 135 de la 
Llei 18/2007
S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 135 de la Llei 
18/2007, amb el text següent:

«5. En els supòsits a què fa referència l’apartat primer de 
l’article 132.a, els registradors han de fer constar, en una 
nota marginal en la inscripció, que l’habitatge transmès 
resta subjecte a l’execució de les obres de rehabilitació 
o d’enderrocament. Aquesta nota marginal es cancel·la 
amb la presentació de la cèdula d’habitabilitat, un cop 
finalitzades les obres de rehabilitació, o amb la certifica-
ció municipal acreditativa de l’enderrocament realitzat.»

Article 178. Derogació de la disposició 
addicional sisena de la Llei 18/2007
Es deroga la disposició addicional sisena de la Llei 
18/2007.

Article 179. Addició de la disposició 
transitòria novena a la Llei 18/2007
S’afegeix una disposició transitòria, la novena, a la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb 
el text següent:

«Novena. Termini de protecció

»Mentre no s’aprovi el reglament que desplegui el règim 
jurídic dels habitatges amb protecció oficial, el termini 
de qualificació dels habitatges que es qualifiquin provisi-
onalment a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta 
llei és de trenta anys o el que estableixi la reglamentació 
vigent en matèria d’ajuts i finançament per a la promo-

ció. El termini es compta a partir de la data de qualifica-
ció definitiva.»

Disposició addicional. Delimitacions del 
Decret 379/2006, del 10 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Pla territorial sectorial 
d’equipaments comercials

Es faculta el departament competent en matèria de co-
merç perquè:

a) Identifiqui i delimiti les concentracions comercials 
existents en el moment de l’entrada en vigor del Decret 
379/2006, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla ter-
ritorial sectorial d’equipaments comercials, però que no 
hi foren incloses. La resolució que reconegui aquestes 
concentracions, que se sotmet al règim jurídic de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, pot com-
portar llur assimilació a la trama urbana consolidada 
a efectes de l’ordenació dels equipaments comercials a 
partir del moment de la publicació de la resolució en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La delimi-
tació s’ha de divulgar per mitjà del web del departament.

b) Comprovi, si s’escau, l’adequació de les delimitacions 
fixades pel Decret 379/2006 a la realitat anterior al mo-
ment de l’entrada en vigor del Decret. La resolució que 
acordi la revisió, que se sotmet al règim jurídic de la Llei 
26/2010, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, i la nova delimitació s’ha de divul-
gar per mitjà del web del departament. A partir d’aquest 
moment, la modificació corresponent del perímetre de la 
concentració és efectiva a l’efecte de la seva assimilació 
a la trama urbana consolidada.

Disposicions transitòries

Primera. Règim jurídic aplicable als 
expedients relatius a la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les 
activitats, iniciats a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei de modificació
1. Els procediments relatius a activitats incloses en l’an-
nex I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de preven-
ció i control ambiental de les activitats, iniciats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació i que amb 
la nova regulació resten subjectes al règim de llicència 
se sotmeten al règim legal vigent en el moment de l’inici 
del procediment.

2. Els procediments relatius a activitats incloses en l’an-
nex II de la Llei 20/2009 iniciats abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei de modificació i que 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 dit règim.

Segona. Règim transitori aplicable a la 
Llei 20/2009 amb relació a les actuacions 
de control periòdiques de les activitats 
ramaderes

1. Les activitats ramaderes que disposen d’autorització 
ambiental en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei de 
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modificació i que amb la nova regulació queden inclo-
ses en l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, man-
tenen el règim de control establert per l’autorització 
atorgada.

2. Les activitats ramaderes que disposen de llicència 
ambiental en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei de 
modificació i que amb la nova regulació queden inclo-
ses en l’annex III de la Llei 20/2009 resten subjectes al 
règim de control de les activitats sotmeses a comunica-
ció que estableix l’article 73 si acrediten disposar d’acta 
favorable obtinguda en el control inicial i en el darrer 
control periòdic fet d’acord amb la llicència atorgada. En 
cas contrari, mantenen el règim de control que estableix 
aquesta llicència.

Tercera. Règim transitori aplicable a la Llei 
8/2004, d’horaris comercials, amb relació a 
les exclusions del règim general dels horaris 
comercials dels establiments comercials 
situats en municipis turístics

1. Totes les excepcions en matèria d’horaris comerci-
als derivades de la qualificació de municipi turístic als 
efectes d’horaris comercials que es troben vigents en 
el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei de mo-
dificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’ho-
raris comercials, s’extingeixen en el termini fixat per 
la resolució d’atorgament de l’excepció o, si no s’hi 
especifica cap termini, al cap de dos anys a comptar 
de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei de modifi-
cació.

2. Les excepcions a què fa referència l’apartat 1 es poden 
prorrogar successivament, per mitjà d’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 és de quatre 
anys. En els supòsits en què la resolució inicial d’ator-
gament de l’excepció no hagi establert un període de vi-
gència, també es poden prorrogar per períodes de quatre 
anys 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 per mitjà 
d’una declaració responsable.

Quarta. Règim transitori aplicable a la Llei 
18/2007, del dret a l’habitatge, amb relació a 
les cèdules d’habitabilitat

Mentre no s’aprovi el reglament que ha de desple-
gar les modificacions que estableix aquesta llei de 
modificació en matèria d’habitabilitat per a la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, les 
sol·licituds de cèdules d’habitabilitat per a habitatges 
construïts posteriorment a l’any 1984 que no disposin 
d’una cèdula inicialment atorgada per la Generalitat 
han d’ésser tramitades pel procediment establert per 
a la cèdula de primera ocupació i complir les condici-
ons d’habitabilitat vigents en la data de finalització de 
la construcció.

Cinquena. Règim transitori aplicable al 
text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, 
amb relació al manteniment temporal de 
la composició del Consell de Direcció de 
l’Agència de Residus de Catalunya

Fins que el Govern no determini el nombre i la distri-
bució de les vocalies del Consell de Direcció de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya a què fa referència l’article 
60.1.c del text refós de la Llei reguladora dels residus, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, 
modificat per l’article 11 d’aquesta llei de modificació, 
el Consell manté la composició que té en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació.

Sisena. Règim aplicable a la derogació de 
determinats apartats de l’article 9 del Decret 
llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials

1. La derogació de la lletra b de l’apartat 3 i del segon pa-
ràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, 
del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments co-
mercials, no afecta les sol·licituds presentades abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei per a emplaçaments amb 
planejament urbanístic general vigent o en tràmit en el 
moment de la derogació, i a les que, si s’escau, s’aplicarà 
el concepte de municipi assimilable delimitat per aques-
ta mateixa llei.

2. L’entrada en vigor d’aquesta derogació queda diferi-
da en un mes per a les sol·licituds relatives a municipis 
reconeguts per aquesta llei com a assimilables, d’acord 
amb el que estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 9 del 
Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comer-
cials.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang normatiu 
igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei 
o la contradiguin, i específicament les següents:

a) Decret 203/1990, del 3 de juliol, de reorganització de 
la Comissió de Transports de Catalunya.

b) Decret 84/1991, del 8 d’abril, pel qual es modifica el 
Decret 203/1990, del 3 de juliol, de reorganització de la 
Comissió de Transports de Catalunya.

c) L’article 236.2 i la disposició addicional sisena del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, del 18 de juliol.

d) Decret 7/2010, del 26 de gener, del Registre Adminis-
tratiu de Contractes de Conreu.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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