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Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 112873; 113125; 113232; 113233; 113234; 

113235 i 113742 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 14.04.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 112873)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
l’articulat del Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 200-00037/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’article 1

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és l’establiment dels principis i 
criteris que han de seguir les administracions públiques 
de Catalunya, als efectes de: 

a) Impulsar l’activitat econòmica mitjançant la supressió 
o reducció dels tràmits per a les empreses i professionals 
que vulguin endegar una activitat econòmica a Catalunya.

b) Agilitar i simplificar l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i els governs locals de 
Catalunya.

c) Simplificar les relacions interadministratives de les 
administracions públiques de Catalunya, millorant-ne 
la coordinació.

d) Fer efectiu el dret de la ciutadania, de les empreses 
i els professionals, d’accedir a l’exercici de l’activitat 
econòmica de manera àgil i eficient.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 3, s’addiciona un incís al final de la lletra a i 
un incís al final de la lletra c, i es suprimeix la lletra b, 
que resta redactat de la manera següent: 

Article 3. Finalitats de la llei 

Són finalitats d’aquesta Llei: 

a) La millora en la tramitació, per part de l’adminis-
tració de la Generalitat i l’administració local de Cata-
lunya, dels procediments administratius, especialment 
els tendents al control de les activitats econòmiques 
subjectes a la intervenció administrativa que estableix 
la legislació sectorial, sense que aquesta comporti una 
desregulació en els controls que han d’exercir les ad-
ministracions públiques sobre l’endegament d’acti-
vitats econòmiques i la seva adequació a les mesures 
indispensables de seguretat, salubritat i protecció me-
diambiental.

b) L’impuls de l’activitat econòmica i la creació d’ocu-
pació, mitjançant una gestió més eficient dels recursos 
de les administracions públiques.

c) La consolidació d’instruments de col·laboració i de 
coordinació entre les administracions públiques catala-
nes en l’exercici de les competències de regulació, inter-
venció i control de l’activitat econòmica i ambiental.» 

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 4, s’addicionen uns incisos a les lletres a, b, 
c, e, f i g i es suprimeixen uns incisos a les lletres b i e, 
que resta redactat de la manera següent: 

Article 4. Principis d’actuació relatius A l’exercici de 
les activitats econòmiques 

Són principis d’actuació relatius a l’exercici de les acti-
vitats econòmiques: 

a) La llibertat en l’exercici d’activitats econòmiques, 
tot garantint que no es produeixin col·lisions amb al-
tres drets, en especial al drets dels treballadors, el dret 
a la salut pública i a un medi ambient saludable.

b) El principi d’intervenció administrativa mínima 
ponderada i proporcional per a l’inici de l’activitat.

c) L’impuls de mecanismes alternatius que permetin 
aconseguir la reducció de càrregues a les empreses i 
als professionals tot garantint que el control de les ac-
tivitats econòmiques s’ajusta a l’interès general.

d) La responsabilitat de les persones titulars d’empre-
ses i dels professionals en el compliment dels requisits 
previstos en l’exercici d’activitats econòmiques.
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e) La no-exigència Les de mesures de control concur-
rents sobre una mateixa activitat hauran d’estar justifi-
cades i motivades en la protecció de drets col·lacionats.

f) L’estandardització dels requisits per iniciar i des-
envolupar una activitat econòmica, sense que es pugi 
conculcar l’autonomia municipal.

g) La facilitació de les relacions de les empreses i els 
professionals amb les administracions públiques cata-
lanes, tot garantint la responsabilitat de les adminis-
tracions púbiques en vetllar per l’interès general.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 5, s’addiciona un incís a l’apartat 2 de l’arti-
cle, que resta redactat de la manera següent: 

Article 5. Règim general de la intervenció administra-
tiva en l’exercici de l’activitat econòmica 

«5.2 Amb caràcter general, la llicència administrati-
va, la declaració responsable i la comunicació prèvia 
son els mecanismes d’intervenció administrativa per a 
l’exercici d’activitats econòmiques. En qualsevol cas el 
titular de l’activitat ha de disposar del comprovant de 
pagament de la taxa corresponent.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 5, s’addiciona un nou apartat 2 bis, que resta 
redactat de la manera següent: 

«5. 2 bis) En l’exercici de la seva llibertat, les persones 
titulars d’empreses i professionals podran optar per 
demanar a les administracions públiques el control 
previ de l’exercici d’activitats professionals, per mitjà 
de la sol·licitud expressa de llicència o de l’autorització 
corresponent, segons correspongui, amb renúncia als 
altres mecanismes previstos en aquesta llei.» 

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 5, apartat 4, es suprimeix un incís i s’addici-
onen uns incisos al final del paràgraf, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«5.4. Les administracions públiques catalanes en 
l’exercici de les competències respectives de interven-
ció de l’activitat dels ciutadans i les empreses, només 
poden exigir l’obtenció d’una llicència, autorització o 
altres mitjans d’intervenció preventius en els supòsits 
establerts per la legislació sectorial aplicable, sense 
que es pugi conculcar l’autonomia municipal.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 5, apartat 5, al final del paràgraf

«5.5. L’establiment de mitjans d’intervenció preventius 
sobre una mateixa activitat s’ha de justificar per raó 
de l’interès general concret que es vol protegir. No es 
poden exigir llicències, autoritzacions o altres mitjans 
d’intervenció preventius per al desenvolupament d’una 
activitat econòmica en què l’interès general concret a 
protegir sigui coincident amb un altre ja existent.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 6, apartat 1, al final del paràgraf

Article 6. Verificació del compliment de requisits le-
galment establerts

«6.1. Els controls que han d’exercir les administraci-
ons públiques sobre l’endegament d’activitats econò-
miques i el seu exercici han de ser proporcionats, no 
discriminatoris, transparents, objectius, i estar clara-
ment i directament vinculats a l’interès general con-
cret que els justifiqui. Les administracions públiques 
catalanes han de definir els criteris de controli elabo-
rar un pla d’inspecció i control de les activitats del seu 
àmbit territorial. Els règims d’intervenció, control o 
inspecció no podran externalitzar-se a empreses amb 
afany de lucre i en cap cas subcontractar-se.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 6, apartat 2, d’un incís, que resta redactat de 
la manera següent: 

«6.2. Quan la normativa aplicable exigeixi el compli-
ment de determinats requisits per a l’endegament o 
exercici d’activitats econòmiques, i la persona interes-
sada hagi optat per presentat la corresponent comu-
nicació prèvia o declaració responsable d’estar-ne al 
corrent del compliment dels mateixos, l’Administració 
pública competent, en virtut de les seves potestats ad-
ministratives de verificació, control i inspecció, podrà 
comprovar, en qualsevol moment, llur compliment i el 
de la normativa sectorial aplicable.» 
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10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 6, d’un nou apartat 3, que resta redactat de 
la manera següent: 

«6.3. El termini màxim en el que han d’exercir l’acti-
vitat de control les administracions públiques no pot 
ultrapassar els tres mesos.» 

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 7, d’un nou apartat 1 bis, que resta redactat 
de la manera següent: 

Article 7. Procediment administratiu d’esmena de de-
fectes o mancances de requisits legalment establerts

«7.1 bis) El procediment administratius d’incompli-
ment es pot iniciar d’ofici o a instàncies de qualsevol 
ciutadà o ciutadana, Agents Socials, entitat cívica, so-
cial o ambiental, per simple denúncia.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 7, apartat 2, d’uns incisos al principi del pa-
ràgraf, que resta redactat de la manera següent: 

«7.2. El procediment administratiu d’esmena s’ha 
d’iniciar immediatament es detecti el possible incom-
pliment, i té una durada màxima de dos mesos i s’ini-
cia mitjançant notificació a la persona interessada, 
atorgant-li el termini d’un mes per a l’esmena de de-
ficiències o per donar compliment als requisits legal-
ment exigits per la normativa sectorial aplicable, sense 
perjudici del dret de l’interessat a presentar al·legacions 
en el termini de quinze dies següents a la notificació.»

13 Esmena núm. 13
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 7, apartat 3, es suprimeix un incís al princi-
pi de paràgraf, i es modifica un incís al final del ma-
teix, que resta redactat de la manera següent: 

«7.3. L’inici de la tramitació de l’expedient només su-
posa la suspensió cautelar de l’activitat quan es produ-
eixi risc per a les persones, els béns o el medi ambient. 
En el cas de realització d’una activitat prohibida per 
l’ordenament jurídic o que no pot complir en cap cas 
els requeriments de la normativa sectorial aplicable 
s’acordarà la suspensió cautelar de manera imme-
diata.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 7, d’un nou apartat 8, que resta redactat de 
la manera següent: 

«7.8. De tots els actes i resolucions que es dictin en el 
procediment de comprovació s’haurà de donar tràmit 
de vista i audiència a la persona, persones o entitats 
que, en el seu cas, hagin instat l’inici del procediment 
de comprovació.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 8, apartat 1, es modifica un incís al final del 
paràgraf, que resta redactat de la manera següent: 

Article 8. Règim sancionador

«8.1. L’endegament d’activitats econòmiques sense ha-
ver presentat la comunicació prèvia o declaració res-
ponsable, i la inexactitud de caràcter essencial o fal-
sedat d’aquestes, és objecte de sanció d’acord amb les 
previsions de la normativa sectorial que resulti d’apli-
cació. En defecte de norma sancionadora específica 
d’aplicació preferent, aquesta conducta es tipifica com 
a infracció de caràcter greu, i es sanciona amb una 
multa d’entre 3.000 a 30.000 €, sens perjudici del que 
disposi la normativa sectorial.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 9, apartat 2, d’un incís, que resta redactat de 
la manera següent: 

Article 9. Mecanismes alternatius a la intervenció ad-
ministrativa

«9.2. Es consideren mecanismes alternatius els ins-
truments basats en l’assegurament de la responsabi-
litat dels empresaris, els codis de bones pràctiques i 
les guies d’autoavaluació en els diferents sectors d’ac-
tivitat, la interoperabilitat dels diferents sistemes d’in-
formació i bases de dades de les administracions pú-
bliques, i d’altres que les administracions públiques 
decideixin establir.»

17 Esmena núm. 17
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 10, apartat 1, es suprimeix un incís al prin-
cipi del paràgraf, i s’addicionen uns incisos al parà-
graf, que resta redactat de la manera següent: 
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Article 10. Mecanismes d’informació per a la reducció 
d’obstacles 

«10.1. Els interessats a accedir a alguna de les ac-
tivitats indicades en aquesta Llei, així com les cor-
poracions, organitzacions o associacions que els 
representen, així com entitats, associacions o orga-
nitzacions municipals, socials, sindicals, veïnals o 
mediambientals podran informar a través del Portal 
electrònic únic per a les empreses previst en l’arti-
cle 16 sobre qualsevol disposició, acte o actuació que 
suposi inseguretat jurídica, un obstacle, barrera re-
lacionada amb l’aplicació d’aquest títol o manca de 
control de l’activitat empresarial de les administraci-
ons públiques competents, així com formular consul-
tes relatives a la interpretació de la llei sectorial que 
sigui aplicable en cada cas.» 

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 11, d’un incís, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 11. Mecanismes de col·laboració.

Les administracions públiques catalanes han d’esta-
blir mecanismes de col·laboració per a l’exercici de les 
facultats d’intervenció, especialment en els àmbits de 
la inspecció i la sanció. Els convenis seran els instru-
ments habituals en què es concretaran els serveis i els 
recursos per a la realització de l’activitat d’intervenció, 
inspecció o control, i complementaran els mecanismes 
de finançament previstos a la legislació sectorial.»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 13, apartat 1, a les lletres a i b, d’uns incisos, 
que resta redactat de la manera següent: 

Article 13. Règims d’intervenció aplicable a les acti-
vitats econòmiques innòcues o de baix risc que es de-
senvolupen en un establiment 

«13.1. Els règims d’intervenció de les activitats econò-
miques, en el marc d’aquesta capítol, són els següents: 

a) Les activitats innòcues estan subjectes a declaració 
responsable. El titular, o la persona que el represen-
ti, si no manifesta que prefereix el règim de llicència 
prèvia, ha de posar en coneixement de l’Administració 
pública competent l’inici d’una determinada activitat 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable 
en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, 
que compleix els requisits establerts per la normativa 
vigent per accedir a l’exercici de l’activitat econòmica, 
que disposa d’un certificat tècnic del seu compliment i 

que es compromet a mantenir-ne el compliment durant 
la vigència de l’exercici de l’activitat.

b) Les activitats de baix risc estan subjectes al rè-
gim de comunicació prèvia. El titular, o la persona 
que el representi, si no manifesta que prefereix el rè-
gim d’autorització o llicència prèvia, ha de posar en 
coneixement de l’Administració pública competent 
l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prè-
via que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic 
justificatiu del compliment dels requisits establerts 
per la normativa vigent per accedir a l’exercici de 
l’activitat econòmica signat per un tècnic o tècnica 
competent, i del certificat del tècnic o tècnica compe-
tent que sigui responsable de la posada en funciona-
ment de l’activitat.» 

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 13, apartat 3, d’un incís al final del paràgraf, 
que resta redactat de la manera següent: 

«13.3. La presentació de la declaració responsable o 
comunicació prèvia a què es refereixen els apartats an-
teriors, habiliten de forma immediata per a l’exercici 
de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, al 
temps que faculta a l’Administració a realitzar qualse-
vol actuació de comprovació en el termini màxim de 3 
mesos d’acord amb l’article 6.3.» 

21 Esmena núm. 21

De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 13, es suprimeixen els apartats 4 i 5

4. Les administracions públiques no poden introduir el 
règim d’autorització en el desenvolupament reglamen-
tari de les diferents normes sectorials que afectin les 
activitats econòmiques regulades en aquest capítol.

5. Les activitats descrites en els annexos I i II que es-
tiguin connectades al sistema públic de sanejament no 
necessiten permís d’abocament previ ni l’informe de 
compatibilitat urbanística, sens perjudici de les actua-
cions de comprovació i inspecció posteriors.

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 14, apartat 2, d’un incís que resta redactat 
de la manera següent: 

Article 14. Canvis de titularitat i modificacions

«14.2. Les modificacions de les condicions en què es 
duen a terme les activitats requereixen una nova auto-
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rització administrativa o, en el seu cas, una nova de-
claració responsable o comunicació prèvia en funció 
de la classificació dels annexos I i II tenint en compte 
com queda la situació final de l’establiment derivada 
de la modificació efectuada.»

23 Esmena núm. 23
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 15, apartat 3, es suprimeix un incís i es mo-
difica un altra incís de l’apartat, que resta redactat de 
la manera següent: 

Article 15. Finestreta Única Empresarial

«15.3. La Finestreta Única Empresarial actua com a 
xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar 
l’accés als tràmits dels procediments administratius 
de competència de les diferents administracions pú-
bliques i iniciar la tramitació als efectes de l’article 
12. Per implementar aquest requisit, tots els ens locals 
tenen l’opció s’han d’adherir-se a la Finestreta Única 
Empresarial a través dels mecanismes que es determi-
nin.»

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 15, d’un nou apartat 5, que resta redactat de 
la manera següent: 

«15.5. La Finestreta Única Empresarial informarà a 
cada ens local dels tràmits que s’efectuïn en el seu mu-
nicipi o consell comarcal.»

25 Esmena núm. 25
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 16, apartat 2, d’un incís al principi del pa-
ràgraf

«2. Aquest portal únic s’ha d’organitzar en funció de 
les necessitats de les empreses amb la finalitat de faci-
litar les relacions entre les empreses i les administraci-
ons públiques catalanes, i ha d’incorporar una carpeta 
per a cada empresa que realitzi activitats econòmiques 
a Catalunya.»

26 Esmena núm. 26
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 16, apartat 3, es suprimeix un incís i s’addi-
cionen uns incisos al final del paràgraf, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«16.3. En aquesta carpeta s’han d’integrar totes les 
relacions que es produeixin amb les administracions 
públiques catalanes al llarg de la vida de l’empresa. 
La carpeta és compartida, compatible i interoperable 
de manera que, d’acord amb els drets i deures de ca-
da part, pugui ser consultada i actualitzada, tant per 
les mateixes empreses com per l’Administració les ad-
ministracions públiques, respectant el que preveu la 
normativa de protecció de dades i l’autonomia muni-
cipal.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 16, de dos nous apartats 5 i 6, que resten re-
dactats de la manera següent: 

«16.5. El Portal electrònic únic per a les empreses in-
formarà a cada ens local dels tràmits que s’efectuïn en 
el seu municipi o consell comarcal.»

«16.6. Tindrà els efectes i funcions de Registre públic 
i accessible a la ciutadania, d’acord amb els principis 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern.»

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 17, apartat 2, es modifica un incís al prin-
cipi del paràgraf, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«17.2. L’objecte de la Comissió és impulsar la reducció 
permanent control, avaluació i correcció de les traves 
administratives que afecten a l’activitat econòmica i 
identificar millores a introduir en la intervenció admi-
nistrativa.»

29 Esmena núm. 29
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 17, apartat 3, lletra b, que resta redactat de 
la manera següent: 

«b) Analitzar i valorar les consultes i reclamacions 
presentades pels operadors econòmics, organitzacions 
empresarials, sindicals, entitats socials, veïnals i me-
diambientals en virtut del previst a l’article 10 i donar 
suport a l’òrgan administratiu competent que ha d’eva-
cuar la consulta o emetre l’informe, així com propo-
sar, si escau, solucions respectuoses amb els principis 
previstos en aquesta Llei. l’obligació de les administra-
cions públiques d’estar al servei de l’interès general, 
dels drets de la ciutadania i de la protecció de la salut 
pública i el medi ambient.»
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30 Esmena núm. 30
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 17, apartat 3, lletra d, d’un incís al principi 
del paràgraf, que resta redactat de la manera següent: 

«d) Acordar els mecanismes i el finançament que han 
de permetre l’adhesió dels Ens locals a la Finestreta 
Única empresarial.» 

31 Esmena núm. 31

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 17, apartat 3, lletra e, d’un incís al principi 
del paràgraf, que resta redactat de la manera següent: 

«e) Identificar i proposar o retirar activitats econòmi-
ques innòcues i de baix risc per tal d’actualitzar els 
annexos I i II.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 17, apartat 3, lletra f, d’un incís al final del 
paràgraf, que resta redactat de la manera següent: 

«f) Rebre informació sobre els plans de verificació, 
control i inspeccions realitzades per les administraci-
ons públiques catalanes, així com el seu resultat, del 
compliment de la temporalitat dels controls i inspecci-
ons i dels nombre de treballadors destinats per les di-
ferents administracions públiques a la materialització 
dels plans de verificació, control i inspeccions.»

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 17, apartat 5, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«17.5. La Comissió es composa de representants de 
l’administració de la Generalitat, l’administració lo-
cal, de les cambres de comerç, indústria, serveis i na-
vegació de Catalunya, així com de les organitzaci-
ons empresarials més representatives, organitzacions 
empresarials, sindicals, entitats socials, veïnals i me-
diambientals. La presidència és exercida alternativa-
ment per períodes anuals per un/a representant de la 
Generalitat i dels ens locals.» 

34 Esmena núm. 34
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 18, apartat primer, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 18. Modificació de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Ad-
ministracions Públiques de Catalunya 

«Primer. Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 i s’afe-
geix un apartat 4, que passen a tenir la següent redacció: 

»3. Les administracions públiques de Catalunya han 
de comptar amb cartes de serveis a disposició de la 
ciutadania, les empreses i els professionals com a ins-
truments de millora de la qualitat del servei correspo-
nent, en els termes previstos a la normativa vigent.

»4. A l’Administració de la Generalitat, les unitats or-
gàniques amb rang mínim de direcció general han de 
disposar d’una carta de serveis per a cadascun dels ser-
veis finalistes que presta, bé individualitzades per cada 
servei o agrupades, les quals s’hauran d’avaluar anual-
ment i actualitzar, com a màxim, cada cinc anys.»

35 Esmena núm. 35
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 18, apartat segon, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 18. Modificació de la Llei 26/2010, de 3 d’a-
gost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Admi-
nistracions Públiques de Catalunya 

«Segon. S’afegeix un nou article 50 bis, que queda re-
dactat de la forma següent: 

»Art. 50 bis. Informes 

1. Els informes seran facultatius i no vinculants, sens 
perjudici del que s’estableixi en la legislació sectorial.

2. Les trameses d’informes entre les administracions 
públiques catalanes s’ha de fer electrònicament mit-
jançant les plataformes habilitades a l’efecte.

3. En la instrucció del procediment, s’han de dema-
nar els informes que siguin preceptius d’acord amb la 
normativa reguladora del procediment. En el cas d’in-
formes facultatius, l’òrgan peticionari ha de justificar de 
manera expressa la necessitat de la seva emissió.

»4. Els informes s’han d’emetre en el termini de quin-
ze dies, llevat que una disposició amb rang de llei n’es-
tableixi un termini superior.

5. Quan s’hagi de sol·licitar una pluralitat d’informes 
en un mateix procediment, l’òrgan peticionari ha de 
sol·licitar tots simultàniament.
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6. Quan un informe no s’hagi emès en el termini esta-
blert, s’ha de continuar amb la tramitació del procedi-
ment, sense perjudici del què estableix la normativa de 
procediment administratiu en els supòsit d’informes 
preceptius.

»7. No obstant això, el procediment ha de continuar ne-
cessàriament i en tot cas, quan la persona interessada 
ho sol·liciti expressament. La continuació del procedi-
ment produeix efectes passats quinze dies de la re-
cepció de la sol·licitud per l’òrgan competent per a la 
seva tramitació, la qual ha de ser comunicada a l’inte-
ressat.»

36 Esmena núm. 36
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 18, apartat quart, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 18. Modificació de la Llei 26/2010, de 3 d’a-
gost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Admi-
nistracions Públiques de Catalunya 

«Quart. S’afegeix una disposició addicional setzena 

»Disposició addicional setzena. Identificació i autenti-
cació de la ciutadania per accedir a la signatura elec-
trònica no avançada 

»3. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, 
aquest sistema d’identificació, autenticació i signa-
tura electrònica no avançada és vàlid i aplicable en 
les seves relacions i actuacions amb els ciutadans, 
les entitats, fundacions i associacions inscrites en 
els registres púbics, les empreses i altres organismes 
públics. Mitjançant Ordre del conseller competent 
en matèria d’atenció ciutadana es determinaran els 
termes, condicions i supòsits d’utilització d’aquest 
sistema de signatura electrònica i l’àmbit subjectiu 
d’aplicació.»

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 18, apartat cinquè, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 18. Modificació de la Llei 26/2010, de 3 d’a-
gost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Admi-
nistracions Públiques de Catalunya 

«Cinquè. S’afegeix una disposició addicional dissetena

»Desplegament reglamentari de les lleis.

Quan sigui necessari el desplegament reglamentari de 
les lleis i no s’hagi determinat el seu termini, aquest ha 
de ser, com a màxim, de sis mesos.»

38 Esmena núm. 38
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, apartat primer, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

«Primer. S’afegeix un article 69 bis, amb la redacció 
següent: 

Procediment voluntari per a la suspensió temporal de la 
prestació de determinats serveis per part dels municipis

«1. Totes les persones tenen dret a uns serveis públics 
eficaços, a ser ateses per l’administració municipal 
amb respecte i sense patir cap tipus de discriminació. 
Els municipis, en exercici de les competències atribu-
ïdes per les lleis sectorials que els hi són aplicables, 
han de prestar les activitats i els serveis públics que en 
aquestes s’hi estableixin.

2. Els municipis que es trobin en una situació d’insufi-
ciència de recursos, en termes de capacitat fiscal, per a 
la prestació d’activitats i serveis públics, no inclosos en 
l’article 67, i que una llei sectorial catalana els hi hagi 
atribuït, hauran de comunicar-ho a l’Administració de 
la Generalitat i aquesta, previ informe de la Comissió 
de Govern Local de Catalunya, haurà d’adoptar, en el 
termini màxim de tres mesos, les mesures oportunes 
per resoldre la situació d’insuficiència financera que 
pogués impedir la prestació d’activitats o serveis pú-
blics esmentats i, en tot cas, promoure i facilitar els re-
cursos necessaris per que aquests es prestin mitjançant 
qualsevol dels mecanismes previstos en la legislació 
local per la prestació de serveis en forma mancomu-
nada, concertada o altres formes de col·laboració de 
diferents ens locals i entre diferents administracions.

3. El procediment de comunicació a l’Administració 
de la Generalitat, requerirà l’acreditació de la situa-
ció d’insuficiència de recursos en termes de capacitat 
fiscal, en els termes establerts reglamentàriament. I un 
tràmit d’informació pública en el municipi i l’aprova-
ció per majoria absoluta dels regidors o regidores en 
un ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia.

4. Els veïns i veïnes d’un municipi poden instar del seu 
Ajuntament l’inici del procediment de declaració d’insufi-
ciència de recursos, als efectes previstos en aquest article. 
La seva petició ha de ser sotmesa a informació pública 
i altres procediments de participació ciutadana previstos 
en la llei, i resolta per l’Ajuntament en el termini màxim 
de tres mesos a comptar de la presentació de la petició.

5. La suspensió temporal del servei no podrà ser superior a 
dos anys. No obstant això, si persisteixen les causes que la 
van motivar podrà ser prorrogada per períodes successius, 
en els termes establerts reglamentàriament. L’aixecament 
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de la suspensió i la recuperació, per part de l’Ajuntament i 
a iniciativa pròpia, de la prestació del servei es produeix en 
els termes establerts reglamentàriament.

6. La Comissió de Govern Local de Catalunya, d’ofi-
ci o a iniciativa d’un municipi, pot identificar mesures 
de suspensió temporal de prestació d’activitats i serveis 
públics atribuïdes per una llei sectorial catalana i pro-
posar les accions necessàries per iniciar el procediment 
de suspensió temporal de prestació de serveis.»

39 Esmena núm. 39
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat segon

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Segon. Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat primer 
de l’article 17, que queda redactat de la manera següent: 

a) L’expedient s’inicia per acord de l’ajuntament o els 
ajuntaments interessats, del consell o els consells co-
marcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament 
competent en matèria d’Administració local. Es pot ini-
ciar també a petició dels veïns, en una majoria del 50%, 
com a mínim, del darrer cens electoral del municipi o 
de la part o parts d’aquest en el supòsit de segregació. 
En aquest últim cas, l’ajuntament ha d’adoptar l’acord 
en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació 
de la petició en el registre municipal.

b) Els acords municipals o comarcals sobre alteració de 
termes requereixen el vot favorable de la majoria ab-
soluta del nombre legal de membres de la corporació i 
s’han de sotmetre a informació pública per un període 
d’un mes. Les corporacions han de trametre els acords 
al departament competent en matèria d’Administració 
local juntament amb la resolució de les reclamacions i 
les al·legacions presentades, la qual s’ha d’adoptar amb 
el mateix quòrum requerit per a l’acord inicial. També 
s’ha de fer aquesta tramesa quan l’expedient s’ha inici-
at a instància dels veïns per a la segregació de part del 
municipi, encara que l’acord o els acords municipals no 
hi siguin favorables.

40 Esmena núm. 40
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat tercer

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Tercer. Es modifica l’apartat primer de l’article 18, que 
queda redactat de la manera següent: 

Correspon al Govern de la Generalitat l’aprovació de tots 
els expedients d’alteració dels termes municipals, promo-
guts d’acord amb el que disposa l’article 17, mitjançant 
decret adoptat a proposta de la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’Administració local.

El Govern de la Generalitat ha d’aprovar l’alteració dels 
termes municipals promoguda a iniciativa municipal o 
dels veïns quan es produeix l’acord favorable dels mu-
nicipis interessats i no hi formulen objeccions els orga-
nismes consultius a què es refereix l’article 17.1.d).

41 Esmena núm. 41

De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat quart

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Quart. Es modifica l’article 19, que queda redactat de la 
manera següent: 

El decret ha de determinar la delimitació dels termes 
municipals, el repartiment del patrimoni, l’assignació 
del personal, la forma en què s’han de liquidar els deu-
tes o els crèdits contrets pels municipis i la fixació de 
la capitalitat, si s’escau. Aquestes determinacions s’han 
d’ajustar als pactes intermunicipals que es poden esta-
blir entre els municipis interessats.

42 Esmena núm. 42
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat cinquè

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Cinquè. Es modifiquen els apartats primer, segon i ter-
cer de l’article 31, que queda redactat de la manera se-
güent: 

1. L’acord de canvi de denominació d’un municipi ha 
de ser adoptat pel ple de l’ajuntament i requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació. Abans de l’adopció de 
l’acord municipal, s’ha d’obrir informació pública per 
un termini mínim de trenta dies.

2. L’acord municipal ha de ser tramès al departament 
competent en matèria d’Administració local.

3. Quan la nova denominació acordada per l’ajuntament 
és susceptible de ser confosa amb la d’un altre municipi 
o conté incorreccions lingüístiques o no s’adiu amb la 
toponímia catalana, correspon al Govern de la Genera-
litat, a proposta del departament competent en matèria 
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d’Administració local, la resolució definitiva sobre el 
canvi de nom, prèvia audiència del municipi interessat. 
A aquests efectes el Departament pot sol·licitar informe 
de l’Institut d’Estudis Catalans.

43 Esmena núm. 43
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat sisè

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Sisè. Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat pri-
mer de l’article 79, queden redactades de la manera 
següent: 

b) En el primer cas, l’ajuntament ha d’adoptar l’acord en 
el termini d’un mes, a comptar de la presentació de la 
petició en el registre municipal.

c) L’acord municipal sobre constitució de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada ha de determinar les compe-
tències que, d’acord amb l’article 82 d’aquesta Llei, ha 
d’assumir l’entitat, i el sistema de participació en els 
ingressos de l’ajuntament. L’acord s’ha de sotmetre al 
tràmit d’informació pública per un termini d’un mes; 
un cop transcorregut aquest termini, s’ha de trametre al 
departament competent en matèria d’Administració lo-
cal, juntament amb la resolució de les al· legacions pre-
sentades, les quals s’han d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de 
la corporació. També s’ha de fer la tramesa quan l’ex-
pedient s’ha iniciat a instància dels veïns, encara que 
l’acord municipal no hi sigui favorable.

44 Esmena núm. 44
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat setè

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Setè. Es modifiquen els apartats primer i tercer de l’ar-
ticle 119, que queden redactats de la manera següent: 

1. El projecte d’estatuts s’ha de sotmetre a informació 
pública, per un termini de trenta dies, mitjançant la 
inserció d’anuncis en els taulers d’edictes dels ajunta-
ments i la publicació al DOGC.

3. El projecte definitiu d’estatuts s’ha de trametre al de-
partament competent en matèria d’Administració local 
perquè, en el termini d’un mes, emeti informe d’acord 
amb la legalitat vigent, un cop escoltat el consell co-
marcal.

45 Esmena núm. 45
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat vuitè

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Vuitè. Es modifica la lletra b) de l’article 121, que queda 
redactada de la manera següent: 

b) L’informe preceptiu i no vinculant del departament 
competent en matèria d’Administració local.

46 Esmena núm. 46
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat novè

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Novè. S’afegeix l’apartat quart de l’article 145, que que-
da redactat de la forma següent: 

4. Els ens locals han de trametre els actes i acords es-
mentats en l’apartat primer a través de mitjans electrò-
nics. A aquests efectes s’estarà a les condicions i els ins-
truments establerts reglamentàriament d’acord amb la 
normativa de règim jurídic i procediment de les Adminis-
tracions Públiques de Catalunya, i en tot cas han de res-
pectar els principis de responsabilitat, qualitat, seguretat, 
disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

47 Esmena núm. 47
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat desè

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Desè. Es modifiquen les lletres a), b) i c) de l’apartat 
tercer de l’article 206, que queden redactades de la ma-
nera següent: 

a) L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol one-
rós requereix el compliment de les normes sobre con-
tractació de béns i drets de patrimoni local.

b) Per a l’adquisició de béns immobles o de drets sobre 
els mateixos és necessària la valoració pericial de tèc-
nic local.

Es pot procedir a l’adquisició directa de béns immobles 
quan ho requereixin les peculiaritats dels béns, les ne-
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cessitats del servei a satisfer o les limitacions del mer-
cat immobiliari. En aquests casos es requerirà informe 
previ del departament competent en matèria d’Ad-
ministració local quan el valor dels béns excedeix de 
100.000 euros. L’informe s’ha d’emetre en un termini 
de vint dies. En la resta de casos s’ha d’incorporar in-
forme previ del secretari o de la secretària de l’entitat 
local. En els municipis de gran població i en el muni-
cipi de Barcelona només requeriran l’informe previ del 
departament si el valor del bé excedeix del 25% dels 
recursos ordinaris del pressupost consolidat de la cor-
poració.

Es pot procedir a l’adquisició directa en els supòsits 
d’urgència extrema amb l’informe previ del secretari o 
secretària de l’entitat local amb l’acreditació d’aquests 
extrems.

c) Per a l’adquisició de valors mobiliaris, és necessari 
l’informe previ del departament competent en matèria 
d’economia i finances. L’informe s’ha d’emetre en un 
termini de vint dies.

48 Esmena núm. 48
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat onzè

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Onzè. Es modifiquen els apartats primer, segon, tercer 
i quart de l’article 209, que queden redactats de la ma-
nera següent: 

1. L’alienació de béns i drets patrimonials a títol onerós 
requereix el compliment de les normes sobre contracta-
ció de béns i drets de patrimoni local.

2. Per alienar o gravar béns immobles patrimonials, 
s’han de tenir en compte les regles següents: 

a) L’alienació de béns immobles patrimonials es pot re-
alitzar per concurs, subhasta pública o adjudicació di-
recta. El procediment ordinari per a l’alienació d’im-
mobles és el concurs.

b) Es pot acordar la subhasta respecte de béns que, per 
la seva ubicació, naturalesa i característiques, siguin in-
adequats per atendre les directrius derivades de políti-
ques públiques d’habitatge.

c) Es pot acordar l’adjudicació directa quan ho reque-
reixin les particularitats del bé, les necessitats a satisfer 
o les limitacions del mercat immobiliari.

d) És necessari l’informe previ del departament compe-
tent en matèria d’Administració local si el valor del bé 
o del gravamen excedeix de 100.000 euros. Si no s’ex-
cedeix aquest valor s’ha d’incorporar un informe previ 
del secretari o secretària de l’entitat local. L’informe del 

departament s’ha d’emetre en un termini de vint dies. 
Si l’informe del departament no és favorable, el ple ha 
d’adoptar l’acord d’alienació amb els requisits que esta-
bleix l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de bases de règim 
local. En els municipis de gran població i en el munici-
pi de Barcelona només es requereix l’informe previ del 
departament si el valor del bé o del gravamen excedeix 
del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consoli-
dat de la corporació.

e) És necessària la valoració pericial del tècnic o tècni-
ca local que acrediti l’apreuament dels béns o del gra-
vamen.

f) La constitució de càrregues i gravàmens sobre béns 
patrimonials ha de respectar, si s’escau, els requisits es-
tablerts per a l’alineació.

3. Per alienar valors mobiliaris, cal l’informe previ del 
departament competent en matèria d’economia i finan-
ces, que s’ha d’emetre en un termini de vint dies.

4. En cap cas es pot procedir a l’alienació de béns im-
mobles patrimonials per finançar despeses corrents, 
llevat que es tracti de parcel·les sobreres de vies públi-
ques no edificables o de béns no utilitzables en serveis 
públics locals.

49 Esmena núm. 49
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, de tot l’apartat dotzè

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Dotzè. S’afegeix un nou article 216 bis, que queda re-
dactat de la manera següent: 

Article 216 bis. Mutació demanial entre administraci-
ons públiques

1. Les mutacions demanials, enteses com a canvi de sub-
jecte o de destinació dels béns de domini públic, sense 
que perdin la seva naturalesa jurídica, poden produir-se: 

a) Per raó de nous fins públics presos en consideració.

b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions 
de termes municipals o en l’atribució de competències 
a un altre ens local o a una altra Administració.

c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ser 
compatible el bé amb dos o més fins.

2. També es produeix una mutació demanial quan els 
béns de domini públic dels ens locals i els seus orga-
nismes públics es puguin afectar a serveis d’altres ad-
ministracions públiques per destinar-los a un ús públic 
o servei públic de la seva competència. La mutació de-
manial entre administracions públiques no altera el ca-
ràcter demanial dels béns.
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3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de 
l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi.

4. El procediment per procedir a la mutació demani-
al ha de complir els requisits reglamentàriament esta-
blerts.

50 Esmena núm. 50
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, apartat tretzè, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Tretzè. Es modifiquen les lletres b) i c), es reenume-
ra la lletra c) de l’apartat primer, es reformula l’apartat 
tercer, i s’hi afegeixen els apartats quart i cinquè de 
l’article 236, que queda redactat de la manera següent: 

1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciuta-
dans pels mitjans següents: 

a) Aprovació d’ordenances i bans.

b) Submissió a llicència i a altres actes de control pre-
ventiu, a comunicació prèvia o a declaració responsa-
ble, de conformitat amb la normativa reguladora del 
procediment administratiu. Quan es tracti de l’accés 
i de l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha 
d’establir de conformitat amb la normativa sectorial 
reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i 
al seu exercici.

c) Submissió a comunicació prèvia o a declaració res-
ponsable, de conformitat amb la normativa reguladora 
del procediment administratiu.

d) Ordres individuals de manament.

c) Ordres individuals de manament.

2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar, en tot cas, als 
principis de legalitat, de no-discriminació, de necessi-
tat i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix, 
i de respecte a la llibertat individual.

3. Les llicències o autoritzacions atorgades per altres 
administracions públiques no eximeixen a les persones 
titulars d’empreses i professionals d’obtenir les llicèn-
cies corresponents dels ens locals o efectuar la decla-
ració responsable o comunicació prèvia si han optat 
per aquest règim, d’acord amb el que disposa la nor-
mativa sectorial o d’aplicació en cada supòsit. L’exer-
cici d’activitats no s’ha de es pot sotmetre a intervenció 
administrativa prèvia mitjançant autorització o altres 
actes de control preventiu. Excepcionalment, Poden 
exigir-se actes de control preventiu: 

a) Quan estigui justificat en alguna de les raons impe-
rioses d’interès general reconegudes pel Dret comuni-

tari o pels Tractats Internacionals, que justifiquin la 
intervenció pública, mitjançant el mecanisme de l’au-
torització, a fi de preservar determinats béns i interes-
sos generals. l’interès general, la salut pública i la pro-
tecció mediambiental.

b) Quan el nombre d’operadors econòmics del mercat 
sigui limitat com a conseqüència de l’escassetat de re-
cursos naturals, la utilització de domini públic, l’exis-
tència d’impediments tècnics o per l’existència de ser-
veis públics sotmesos a tarifes regulades.

c) Quan informes sobre l’impacte econòmic, social o 
mediambiental en relació a l’activitat empresarial així 
ho aconsellin.

4. Quan concorrin autoritzacions d’una entitat local i 
d’una altra Administració, l’entitat local ha de moti-
var expressament la necessitat de l’autorització, l’inte-
rès general concret que es pretén protegir i que aquest 
no estigui ja cobert mitjançant una altra autorització ja 
existent.

5. Quan l’exercici d’activitats no requereixi autoritza-
ció habilitant i prèvia o, les entitats locals han d’establir 
i planificar els procediments de comunicació necessa-
ris així com els de verificació posterior del compliment 
dels requisits precisos per a l’exercici de l’activitat per 
part dels interessats, previstos en la legislació sectorial.

6. S’ha d’escollir sempre el mitjà de control menys in-
tens, d’entre els que permetin protegir l’interès general 
de què es tracti.»

51 Esmena núm. 51

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 19, apartat Catorzè, punt 2, desprès de la 
lletra d) al final del paràgraf s’addiciona un incís i 
s’addiciona un incís al final del paràgraf del punt3, que 
resta redactat de la manera següent: 

«Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Catorzè. Es modifica l’article 249, que queda redactat 
de la manera següent: 

1. La facultat d’establir el sistema de gestió dels ser-
veis públics correspon a la potestat d’autoorganització 
dels ens locals.

2. Els serveis públics de competència local s’han de 
gestionar, de la forma més sostenible i eficient, d’entre 
les enumerades a continuació: 

A. La gestió directa: 

a) Gestió pel mateix ens local.

b) Organisme autònom local.

c) Entitat pública empresarial local.
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d) Societat mercantil local amb capital social íntegra-
ment públic.

Només poden fer-se ús de les formes previstes en les 
lletres c) i d) quan quedi acreditat mitjançant memòria 
justificativa elaborada a l’efecte que resulten més soste-
nibles i eficients que les formes previstes a les lletres a) i 
b), amb la qual cosa s’han de tenir en compte els criteris 
de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió, 
en els termes que disposa la normativa de règim local, 
així com criteris de protecció dels drets laborals i soci-
als dels treballadors i treballadores públics.

B. La gestió indirecta, a través de qualsevol de les for-
mes previstes per al contracte de gestió de serveis pú-
blics en la normativa de contractes del sector públic.

3. Els serveis públics locals que suposen l’exercici de 
potestats públiques o la salvaguarda dels interessos 
generals de les entitats locals no podran prestar-se a 
través de la gestió indirecta ni tampoc mitjançant so-
cietat mercantil amb capital íntegrament públic, entre 
aquest serveis s’inclouen serveis bàsics com el submi-
nistrament d’aigua i sanejament. En el cas de que el 
seu servei no sigui prestat mitjançant gestió directe 
aquests seran remunicipalitzats, quan finalitzi el termi-
ni concessional vigent, sempre que aquest no superi els 
quatre anys, o bé per mitjà de l’inici d’un procediment 
de rescat.»

52 Esmena núm. 52
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot el títol V

Títol V. Adaptació singular de la normativa sectorial 
als règims d’intervenció introduïts al títol III

53 Esmena núm. 53
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’article 20

Article 20. Modificació dels annexos II i III de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control am-
biental de les activitats 

Primer. S’elimina l’epígraf 12.36 i 12.44.a, s’afegeix 
l’epígraf 12.59 i es modifiquen els epígrafs 12.39 i 
12.41 de l’annex ii de la Llei 20/2009, que queden re-
dactats de la manera següent: 

Annex II 

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental: 

12.39. Bugaderia industrial, amb una superfície supe-
rior a 750 m2.

12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una su-
perfície superior a 750 m2.

12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa 
d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments 
silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serra-
dures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, 
briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3 

Segon. Es suprimeixen de l’annex III de la Llei 20/2009 
els epígrafs següents: 

– 1.6. Generadors de vapor amb una capacitat de fins a 
4 tones de vapor per hora.

– 1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica 
de fins a 2.000 tèrmies per hora.

– 1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a 
la fabricació d’energia elèctrica, vapor i aigua calenta, 
amb una potència tèrmica de fins a 0.2 MW.

– 6.9. Filatura del capoll del cuc de seda 

– 11.8 Desmuntatge de cotó 

– 12.27. Centres geriàtrics

– 12.28. Centres de diagnosi per la imatge 

– 12.29. Serveis funeraris

– 12.30. Cementiris

– 12.36. Establiments hotelers en tots els grups, moda-
litats, categories i especialitats amb un nombre d’habi-
tacions de fins a 400

– 12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de natu-
ra i albergs de joventut– 12.40. Bugaderies no industrials

– 12.44.b) Instal·lacions per a la radiocomunicació em-
plaçades en una demarcació no urbana. Instal·lacions 
per a la radiocomunicació incloses en l’epígraf 12 de 
l’annex II, quan així ho acordi l’ajuntament en el terme 
municipal del qual s’emplacen, sempre que en les instal-
lacions la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) 
sigui inferior a 100 watts

– 12.45. Campaments juvenils

– 12.48. Centres docents

– 12.49. Establiments comercials amb una superfície 
total superior a 400 m2

– 12.56. Establiments de turisme rural en tots els grups 
i modalitats

– 12.57. Establiments d’apartaments turístics

– 12.58. Activitats d’emmagatzematge de productes de 
roca ornamental.

Tercer. S’afegeix l’epígraf 12.39 i 12.59 i es modifiquen 
els epígrafs 11-1 a), 12.41 i 12.46 de l’annex III de la 
Llei 20/2009, que resten redactats com segueix: 

– 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 i superior a 30 caps de bestiar.
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– 12 39. Bugaderies industrials, amb una superfície de 
fins a 750 m2

– 12.41. Instal·lacions per la neteja en sec amb una su-
perfície de fins a 750 m2

– 12.46. Activitats de garatge i aparcaments de vehicle 
amb una superfície superior a 500 m.

– 12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomas-
sa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments 
silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serra-
dures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, 
briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3

54 Esmena núm. 54
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’article 21

Article 21. Modificació de la Llei 3/2010, de 18 de fe-
brer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis

Primer. Es modifica l’article 20, en els termes següents: 

1. Les administracions municipals a les quals corres-
pongui tramitar les llicències d’obres, en exercici de 
llur competència municipal en matèria de prevenció 
d’incendis i sens perjudici de les altres actuacions que 
duguin a terme d’acord amb el que estableixi la norma-
tiva de règim local, abans de dictar la resolució corres-
ponent han de verificar, en els casos que ho determinin 
la normativa tècnica, la normativa reguladora d’aques-
tes llicències o la normativa municipal dictada a l’efec-
te, que els projectes tècnics aportats pels sol·licitants, 
que han de ser signats per un tècnic o tècnica compe-
tent, s’ajusten a la normativa vigent de prevenció i segu-
retat en matèria d’incendis. En els supòsits detallats en 
l’annex 1, aquesta verificació s’ha de realitzar, d’acord 
a l’article 22, l’Administració de la Generalitat i s’ha de 
fer l’acte de comprovació d’acord amb les condicions 
que estableix l’article 25.

2. Els establiments o les activitats que restin subjectes 
a un règim de comunicació prèvia, i que no estiguin in-
closos a l’annex 1, no precisen d’una verificació de les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incen-
dis, prèviament a la seva posada en funcionament. La 
comunicació prèvia s’ha d’acompanyar d’un projecte 
tècnic redactat i signat per un tècnic o tècnica compe-
tent i d’una certificació tècnica d’adequació de l’establi-
ment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis conforme a la reglamentació tècnica d’apli-
cació, signada per un tècnic o tècnica competent.

3. Els establiments o activitats que restin subjectes a 
un règim de declaració responsable, i que no estiguin 
inclosos a l’Annex 1, no precisen tampoc d’una verifi-
cació de les condicions de prevenció i seguretat en ma-
tèria d’incendis, prèviament a la seva posada en funci-

onament. La declaració responsable, que en tot cas s’ha 
d’ajustar als termes i condicions que s’hi defineixen, ha 
de contenir l’asseveració que el titular disposa d’un cer-
tificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica competent, 
relatiu al compliment de les condicions tècniques exi-
gibles a l’establiment o activitat, incloent les relatives 
a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, i ha 
d’incorporar les dades identificatives del tècnic o tèc-
nica competent.

4. Els establiments o activitats inclosos a l’annex 1, que 
per tant es consideren de risc important, que no preci-
sin de llicència d’obres i no es trobin subjectes a llicèn-
cia municipal per a establiments oberts al públic, resten 
subjectes a informe previ per risc d’incendi emès per 
la direcció general competent en matèria de prevenció 
i extinció d’incendis, prèvia presentació a l’adminis-
tració municipal corresponent del projecte tècnic des-
criptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació 
tècnica en matèria d’incendis d’aplicació. Sobre aquests 
establiments s’ha de realitzar l’acte de comprovació 
d’acord amb les condicions que estableix l’article 25.

5. Els establiments o activitats inclosos a l’annex 1, que 
per tant es consideren de risc important, que es trobin 
subjectes a un règim de llicència municipal per a esta-
bliments oberts al públic, estan subjectes al règim d’in-
tervenció administrativa en matèria d’incendis per te-
gra en els processos d’obtenció d’aquesta llicència.

6. Les administracions municipals poden exercir l’ac-
ció inspectora i, si escau, el règim sancionador que 
correspongui, sobre els establiments, les activitats i 
els edificis, amb posterioritat a la seva posada en fun-
cionament o ocupació, i poden establir plans i progra-
mes d’inspecció. A aquests efectes, les administraci-
ons municipals poden adaptar la seva organització, en 
la mesura del que sigui convenient, als procediments i 
les condicions establertes a la secció quarta, referida a 
la inspecció, i a la secció cinquena, referida al règim 
sancionador, del capítol iii del títol IV, complementà-
riament al que hi estableixen els procediments i normes 
de règim local.

Segon. S’afegeix un nou article 22 bis, que queda re-
dactat de la forma següent: 

Article 22 bis. Informe preceptiu per risc d’incendi 

1. És necessari obtenir informe preceptiu per risc d’in-
cendi per a exercir aquelles activitats que, trobant-se sub-
jectes a control preventiu de la Generalitat de Catalunya 
segons aquesta Llei, no requereixen llicència d’obres, ni 
tampoc llicència per establiments oberts al públic.

2. L’interessat ha de sol·licitar l’emissió de l’informe 
previ mitjançant la presentació a l’ajuntament on s’ha 
d’exercir l’activitat on es trobarà la instal·lació o esta-
bliment, del document de sol·licitud acompanyat de la 
documentació prevista a l’article 22.

3. Els serveis municipals han de trametre la documen-
tació a la direcció general competent en matèria de pre-
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venció i extinció d’incendis, la qual ha de procedir a 
l’anàlisi de la documentació presentada i a l’emissió de 
l’informe, que té caràcter vinculant. La direcció gene-
ral competent en matèria de prevenció i extinció d’in-
cendis, una vegada emès l’informe, el tramet a l’Ajunta-
ment corresponent, per tal que el notifiqui a l’interessat.

Tercer. Es modifica l’annex 1, en els següents termes: 

Es suprimeixen els epígrafs 

13. Subestacions elèctriques 

14. Instal·lacions de conducció de gasos i líquids infla-
mables i combustibles 

55 Esmena núm. 55
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’article 22

Article 22. Modificació del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme 

Primer. S’afegeix un apartat 8 a l’article 9 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, amb el redactat següent: 

8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre 
edificació i ús del sòl no poden establir restriccions 
a l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques 
que vulnerin la Directiva de serveis. En el cas que per 
raons imperioses d’interès general s’hagi d’establir al-
guna restricció, aquesta restricció ha d’ajustar-se als 
principis de necessitat, proporcionalitat i no discrimi-
nació i quedar convenientment justificada en la me-
mòria del pla.

Segon. Es modifica l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, que queda redactat de la manera 
següent: 

Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística 

1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia amb 
les excepcions que estableix l’article 187 ter els actes 
següents: 

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys 

b) Les parcel·lacions urbanístiques.

c) La construcció d’edificis de nova planta i la interven-
ció en els edificis existents que, d’acord amb la legisla-
ció sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elabo-
ració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial 
d’aquests edificis.

d) La primera utilització i ocupació parcials dels edi-
ficis.

e) El canvi d’ús a residencial dels edificis.

f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que 
alterin les característiques del paisatge.

h) La instal·lació d’hivernacles i instal·lacions similars 

i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de ca-
mins rurals.

k) La constitució o modificació d’un règim de propietat 
horitzontal, simple o complexa.

l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un 
projecte d’urbanització.

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions 
similars, ja siguin provisionals o permanents.

n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de sub-
ministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de te-
lefonia o altres serveis similars i la col·locació d’antenes 
o dispositius de telecomunicacions, excepte aquelles 
infraestructures relatives a les xarxes públiques de co-
municacions electròniques que, d’acord amb la legisla-
ció sobre telecomunicacions, se subjectin al règim de 
declaració responsable que s’hi estableix.

2) També estan subjectes a la llicència urbanística prè-
via amb les excepcions que estableix l’article 187 ter: 

a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de 
protecció patrimonial cultural o urbanística.

b) Els usos i les obres provisionals.

c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de 
la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable 
i urbanitzable no delimitat.

Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia

Estan subjectes a la comunicació prèvia amb les excep-
cions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter els ac-
tes següents: 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i 
les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilita-
ció o demolició total o parcial de construccions i instal-
lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre 
ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració 
d’un projecte tècnic.

b) La primera utilització i ocupació dels edificis

c) El canvi d’ús dels edificis i instal·lacions, excepte a 
residencial.

d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda vi-
sibles des de la via pública.

f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense 
constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, 
simple o complexa, comporten un increment del nom-
bre d’habitatges, establiments o altres elements suscep-
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tibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels 
autoritzats en una llicència urbanística anterior.

g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a ter-
me en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i 
que estiguin emparats en un projecte d’actuació espe-
cífica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix 
detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin 
l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legisla-
ció sobre ordenació de l’edificació.

Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mit-
jançant llicència urbanística o comunicació prèviaNo 
estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urba-
nística o comunicació prèvia, els actes següents: 

a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els 
projectes d’urbanització.

b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els pro-
jectes de reparcel·lació.

c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en com-
pliment d’una ordre d’execució o de restauració, quan 
no requereixin projecte tècnic o quan la mateixa ordre 
o l’acte que ordena la seva execució subsidiària incor-
pori el projecte tècnic requerit.

d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat: 

Primer. Els moviments de terra, l’explanació de ter-
renys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de 
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegeta-
ció arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument 
d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’adminis-
tració forestal.

Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbus-
tiva que s’executin sota la intervenció d’una administra-
ció competent en matèria de protecció del domini públic.

56 Esmena núm. 56
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot el Títol VI

Títol VI. Modificació de la Llei 6/1988, de 3 de març, 
forestal de Catalunya.

57 Esmena núm. 57
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’article 23

Article 23

S’afegeix un article 23 bis, amb la redacció següent: 

Article 23 bis

1. No obstant el que indica l’article 23.2, en el cas de su-
perfícies que en els darrers 20 anys han esdevingut fo-

restals per abandonament de l’activitat agrícola, el can-
vi d’activitat forestal a agrícola està sotmesa a règim de 
comunicació en el supòsit de superfícies de fins a 2 hec-
tàrees i on la recuperació de l’activitat agrícola es rea-
litzi sense alteració de la topografia actual del terreny.

2. El que estableix l’apartat 1 d’aquest article no és 
d’aplicació en el cas de superfícies que afectin a espais 
naturals de protecció especial, espais de Xarxa Natura 
2000 o forests catalogades d’utilitat pública, on els can-
vis d’activitat forestal per a recuperar l’activitat agrícola 
seran sotmesos a règim d’autorització.

58 Esmena núm. 58
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la disposició addicional primera, a l’apartat 2, que 
resta redactat de la manera següent: 

Disposició addicional primera

2. La Finestra Única Empresarial i el Portal únic per 
les empreses, a què fan referència els articles 15 i 16, 
han d’integrar totes les administracions públiques de 
Catalunya i estar plenament operatius en el termini 
màxim de 6 12 mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, llevat del municipis que hagin d’integrar 
les seves solucions tecnològiques pròpies, que dispo-
saran de 6 mesos addicionals.

59 Esmena núm. 59
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la disposició addicional segona d’un incís al comen-
çament del paràgraf, que resta redactat de la manera 
següent: 

Disposició addicional segona

El contingut dels annexos I i II no és exhaustiu i pot 
ser actualitzat o reduït mitjançant ordre del Departa-
ment competent per raó de la matèria, a proposta de la 
Comissió per a facilitar l’accés i l’exercici a les activi-
tats econòmiques prevista en aquesta llei.

60 Esmena núm. 60
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tota la disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta

Substitució de referències i remissions en el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost 

1. Les referències que el text refós de la Llei d’urbanis-
me fa a la llicència urbanística s’han d’entendre efectu-
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ades també a la comunicació prèvia quan, d’acord amb 
l’article 19 d’aquesta Llei, aquest règim d’intervenció 
substitueixi al de la llicència urbanística establert an-
teriorment.

2. Se substitueixen les remissions que els articles se-
güents del Text refós de la Llei d’urbanisme fan a altres 
articles, per les que s’indiquen a continuació: 

a) En l’article 190.1, on diu «article 187.1» ha de dir «ar-
ticle 187».

b) En l’article 218.1, on diu «article 187.2.r» ha de dir 
«article 187.1.k.».

61 Esmena núm. 61

De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tota la disposició addicional cinquena

Disposició addicional cinquena

1. L’Oficina de Gestió Empresarial és la responsable 
d’impulsar i implantar a Catalunya la Finestreta Única 
Empresarial de les administracions públiques catalanes.

2. L’Oficina, en col·laboració amb les diferents unitats 
administratives responsables, ha de coordinar i portar 
a terme les accions necessàries per fer efectiu el des-
plegament de la Finestreta Única Empresarial a Cata-
lunya. En aquest sentit, impulsarà la definició, la im-
plantació i l’actualització de les eines i els mecanismes 
tecnològics per tal que l’inici o modificació d’una ac-
tivitat econòmica pugui realitzar-se de manera àgil, 
senzilla i immediata pel canal que esculli el titular 
d’aquesta activitat.

62 Esmena núm. 62
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la disposició addicional sisena, que resta redactat de 
la manera següent.

Disposició addicional sisena

Les administracions públiques que tenen atribuïdes 
les competències en matèria de cooperació i assistèn-
cia als governs locals poden han d’adoptar necessàri-
ament les mesures instrumentals i de foment neces-
sàries per l’efectiva aplicació d’aquesta llei, així com 
establir instruments voluntaris de cooperació en el su-
pòsit de suspensió temporal de serveis previst a l’arti-
cle 69 bis del Text refós de la Llei Municipal i de Rè-
gim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.

63 Esmena núm. 63
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tota la disposició addicional setena

Disposició addicional setena

Mitjançant ordre del departament competent en matè-
ria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, es 
podrà concretar el contingut del certificat tècnic per la 
posada en funcionament de l’activitat a que fa referèn-
cia l’article 12, 

64 Esmena núm. 64
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tota la disposició addicional vuitena

Disposició addicional vuitena

L’informe preceptiu favorable per risc d’incendi regulat 
a l’article 19 d’aquesta Llei, per si sol no habilita per a 
l’inici de les activitats que el precisen. Per poder iniciar 
l’activitat, la persona interessada ha d’obtenir i presen-
tar a l’Ajuntament un certificat d’acte de comprovació 
favorable en matèria de prevenció i seguretat pel que 
fa a incendis i acreditar el compliment dels requisits i 
les determinacions ambientals d’acord amb la normati-
va sobre prevenció i control ambiental de les activitats.

El titular pot sol·licitar una única actuació de control 
per part d’una entitat col·laboradora de l’administració 
que acrediti el compliment dels requisits exigibles tant 
en matèria d’incendis com en matèria de prevenció i 
control ambiental de les activitats.

65 Esmena núm. 65
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la disposició transitòria primera, s’addiciona un in-
cís al final del paràgraf, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

Disposició transitòria primera

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior, 
sens perjudici del dret de la persona interessada a de-
sistir del procediment endegat i acollir-se a les previsi-
ons d’aquesta Llei.

En relació al que preveu l’article 17.5 la primera presi-
dència de l’esmentada Comissió serà exercida per pri-
mera vegada per la Generalitat de Catalunya.
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66 Esmena núm. 66
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tota la disposició transitòria segona

Disposició transitòria segona

Actes que passen a subjectar-se al règim de comunica-
ció prèvia

Mentre no s’adapti el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, a l’article 19 d’aquesta Llei: 

a) Les remissions internes als articles 5, 6 i 71 del propi 
Reglament s’han d’entendre efectuades al règim d’in-
tervenció que resulta de l’article 21 d’aquesta Llei.

b) Els articles 33 a 36 d’aquest Reglament s’han de con-
tinuar aplicant als supòsits d’obres que, d’acord amb 
l’article 21 d’aquesta Llei, passen a subjectar-se al rè-
gim de comunicació prèvia.

67 Esmena núm. 67
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tota la disposició derogatòria única

Disposició derogatòria única

Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 5 i els articles 
6 i 71 del Reglament sobre protecció de la legalitat ur-
banística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

Es deroga la disposició addicional segona del Decret le-
gislatiu 3/2010 per a l’adequació de normes amb rang 
de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis 
en el mercat interior.

Es deroguen l’apartat 2 de l’article 18, els articles 258 a 
268, i 272 a 281 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.

68 Esmena núm. 68
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A la disposició final segona, que resta redactat de la 
manera següent: 

Disposició final segona

El Govern de la Generalitat ha d’eliminar, de simplifi-
car i racionalitzar dels registres administratius vigents 
a Catalunya del seu àmbit de competència que incidei-
xin en l’activitat econòmica, proposant o adoptant les 
modificacions normatives necessàries.

69 Esmena núm. 69
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tota la disposició final tercera

Disposició final tercera

Obligació d’avaluar el compliment de la Directiva de 
serveis i la normativa de transposició per part dels 
plans urbanístics i ordenances

1. Les modificacions dels plans urbanístics i de les or-
denances municipals sobre edificació i ús del sòl no 
adaptats al que disposa l’article 21 primer, que s’apro-
vin inicialment a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, sempre que pel contingut de la modificació sigui 
factible, han d’incorporar a la memòria una avaluació 
a l’efecte de determinar si contenen alguna restricció a 
l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que 
no compleixi les condicions exigides per la Directiva 
de serveis i la normativa de transposició i, si s’escau, 
eliminar-la.

2. Sense perjudici del que disposa la disposició addicio-
nal sisena, la Comissió per a facilitar l’accés i l’exercici 
a les Activitats Econòmiques ha de posar a disposició 
de les administracions públiques catalanes formularis i 
metodologies d’avaluació en aquesta matèria.

70 Esmena núm. 70
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al títol del Projecte de llei, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Projecte de llei de simplificació d’eficiència de l’acti-
vitat administrativa de l’administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica»

71 Esmena núm. 71

De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’exposició de motius, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 45.1 
de l’Estatut, dins els principis rectors que han d’ori-
entar les polítiques públiques, estableix que els poders 
públics han d’adoptar les mesures necessàries per a 
promoure el progrés econòmic i el progrés social de 
Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els princi-
pis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d’oportunitats, i ha de fer-ho, 
com diu d’article 45,5 afavorint el desenvolupament de 
l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint en 
compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure 
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iniciativa i les condicions de competència, i que ha de 
protegir especialment l’economia productiva, l’activi-
tat dels emprenedors autònoms i la de les petites i mit-
janes empreses.

Igualment, l’article 160.1 de l’Estatut atribueix a la Ge-
neralitat competència exclusiva en matèria de règim 
local que, respectant el principi d’autonomia local, in-
clou les relacions entre les institucions de la Generali-
tat i els ens locals, i també les tècniques d’organització 
i de relació per a la cooperació i la col·laboració entre 
els ens locals i entre aquests i l’Administració de la 
Generalitat.

Una Administració moderna i eficient ha de simpli-
ficar les estructures administratives i eliminar du-
plicitats d’actuació sense que aquesta comporti una 
desregulació en els controls que han d’exercir les ad-
ministracions públiques sobre l’endegament d’acti-
vitats econòmiques i i garantir el principi d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera de les admi-
nistracions públiques, sens perjudici que la interven-
ció administrativa de l’activitat dels ciutadans i de les 
empreses ha de continuar vetllant per l’interès general.

La Llei de simplificació d’eficiència de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica té l’objectiu principal d’establir una sèrie 
de criteris amb la voluntat de clarificar i simplificar 
les obligacions imposades a les administracions públi-
ques catalanes i, conseqüentment, als ciutadans i les 
empreses, especialment a les petites i mitjanes, d’eco-
nomia social, autònoms i cooperatives, per la norma-
tiva vigent.

Les empreses han de complir amb múltiples requeri-
ments a l’hora d’iniciar i/o mantenir la seva activitat 
empresarial. El desenvolupament de les TIC ha de per-
metre agilitzar i simplificar els procediments de posa-
da en marxa d’una activitat econòmica, L’existència de 
procediments d’autorització molt complexos i poc pau-
tats fan que la possibilitat d’iniciar una activitat s’allar-
gui en el temps molt més del que seria recomanable per 
garantir la necessària competitivitat empresarial. És 
prioritat del Govern impulsar un canvi de model de 
relació entre les empreses i l’Administració que faciliti 
l’activitat econòmica, dipositi la confiança en l’empre-
sariat i, a la vegada, redueixi l’excés de càrregues i trà-
mits burocràtics.

Bona part de l’activitat econòmica que exerceixen 
els ciutadans i les empreses requereix la intervenció 
dels ajuntaments. Això condueix al fet condueix que 
les entitats locals tinguin un paper essencial, com a 
Administració responsable, en els procediments esta-
blerts, d’una banda, pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, i, d’una altra, per 
les lleis sectorials dictades en cada àmbit d’actuació.

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya, és el marc general d’actuació de totes les ad-
ministracions públiques catalanes, i inclou en el seu 
articulat una clara voluntat simplificadora. No obs-
tant això, hem de donar un pas endavant i configurar 
la simplificació administrativa no com una obligació 
de les administracions públiques, sinó com i alhora un 
veritable dret subjectiu de la ciutadania, les empreses i 
els professionals.

La simplificació de l’activitat administrativa ha de ser-
vir per millorar els procediments regulats per les nor-
matives local i sectorial dels àmbits competencials de 
la Generalitat amb la finalitat que els procediments 
d’autorització i control de les activitats econòmiques, 
sense renunciar a responguin a l’obligació dels poders 
públics de protecció de l’interès general, sense que es 
produeixin col·lisions amb altres drets, en especial al 
drets dels treballadors, el dret a la salut pública i a un 
medi ambient saludable. suposin una reducció de ter-
minis i més eficiència de recursos, i repercuteixin de 
manera directa en la reducció de costos per a les em-
preses que han de comportar la reactivació de l’activitat 
econòmica i l’ocupació.

Aquesta Llei incideix expressament en els tràmits de 
posada en funcionament dels negocis, de les activi-
tats econòmiques, així com en canvis i modificacions 
posteriors, que afecten un conjunt d’activitats consi-
derades innòcues i de baix risc. i que tenen especial 
repercussió en sectors empresarials que actualment re-
presenten un 74% de l’activitat econòmica de Catalu-
nya i afecten més d’un 51% de la població ocupada. En 
concret, les actuacions normatives que preveu aquesta 
Llei pretenen clarificar els règims d’intervenció de les 
administracions, relacionats amb la ubicació del negoci 
o establiment empresarial introduint una reducció im-
portant de les càrregues administratives sota el principi 
de la mínima intervenció possible i la reducció de ter-
minis.

El camí de la modificació normativa per a la supressió 
de les barreres a l’activitat econòmica, ja es va inici-
ar amb l’aprovació del Pla de racionalització normati-
va que va comportar la derogació de 246 disposicions. 
Posteriorment va resultar de rellevant importància 
l’aprovació a finals del 2011 de les conegudes Lleis 
Òmnibus com a primer pas en l’objectiu que persegueix 
aquesta llei d’aprofundir en el procés de simplificació 
administrativa reduint les càrregues, amb la finalitat de 
cercar la reactivació de l’activitat econòmica.

Caldrà, però, continuar avançant en la simplificació ad-
ministrativa que afecta la totalitat de les activitats eco-
nòmiques i no renunciar a futures modificacions de 
lleis sectorials que permetin adequar els seus precep-
tes als principis establerts per aquesta llei, amb l’objec-
tiu d’agilitar i simplificar l’activitat administrativa en la 
resta d’activitats econòmiques.
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La Llei de simplificació d’eficiència de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, consta de sis títols, 23 articles, 8 disposici-
ons addicionals, 2 disposicions transitòries, una dispo-
sició derogatòria, 4 disposicions finals i dos annexes.

En el seu títol I, regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació i 
les finalitats de la llei. El títol II regula la simplificació 
administrativa en l’exercici de les activitats econòmi-
ques, recull un seguit de principis d’actuació, i regula 
el procediment administratiu que s’ha d’aplicar quan 
no es formula la comunicació prèvia o declaració res-
ponsable necessària per a la realització d’una activitat, 
o bé aquesta és falsa o inexacta. A més, el fet que es 
passi a un règim de control posterior basat en la confi-
ança legítima, suposa el necessari establiment d’S’es-
tableix un règim sancionador per a aquells casos en 
què s’incompleixi la norma. Alhora, s’impulsa l’esta-
bliment de mecanismes alternatius a la intervenció ad-
ministrativa i de planificació sectorial, i es regula la 
resolució de consultes en l’aplicació i interpretació de 
les normes sectorials.

Té especial interès la regulació del règim d’inter-
venció aplicable a les activitats innòcues o de baix 
risc, que se sotmetran a la declaració responsable, 
la comunicació prèvia o a la llicència o autorització 
municipal o de l’administració competent, si així ho 
decideix el titular de l’activitat econòmica declaració 
responsable o comunicació prèvia, i, per acabar, es 
preveuen uns instruments per facilitar la relació entre 
les empreses i els professionals amb les administra-
cions públiques. Concretament, es preveu que la Fi-
nestreta Única Empresarial permeti a les empreses i 
professionals realitzar des d’un únic punt tots els trà-
mits necessaris per realitzar la seva activitat amb in-
dependència de l’Administració responsable. Per tal 
que aquests tràmits es puguin fer de forma multica-
nal es regula el Portal únic per les empreses, com a 
canal electrònic de la Finestreta Única Empresarial 
que tindrà els efectes i funcions de Registre públic i 
accessible a la ciutadania.

També es regula la Comissió per a facilitar l’accés i 
l’exercici a les Activitats Econòmiques que és una co-
missió entre l’Administració de la Generalitat, l’ad-
ministració local, i les cambres de comerç, indústria, 
serveis i navegació de Catalunya i organitzacions de 
l’àmbit econòmic, socials i mediambientals, així com 
de les organitzacions empresarials més representatives. 
Aquesta Comissió té per objectiu fer un seguiment 
de la implantació de les mesures previstes per aques-
ta norma que permetin una tutela efectiva dels drets 
que es pretenen protegir, així com del compliment de 
la temporalitat dels controls i inspeccions i dels nom-
bre de treballadors destinats per les diferents adminis-
tracions públiques a la materialització dels plans de 
verificació, control i inspeccions.

En el títol III es modifica la Llei 26/2010, de 3 d’agost 
de règim jurídic i procediment de les Administracions 
públiques de Catalunya. Aquesta modificació pretén, 
d’una banda, que les cartes de serveis, com a compro-
mís de servei de l’Administració, es generalitzin, d’una 
altra, que la declaració responsable i la comunicació 
prèvia es configurin com els mecanismes de control or-
dinari que exerceixen les administracions públiques ca-
talanes. A més, s’estableixen un seguit de previsions 
per aquells casos en què la resolució del procediment 
requereix l’emissió de diferents informes: reducció del 
termini per a la seva emissió a 10 15 dies; obligació 
de sol·licitar l’emissió de tots els informes de mane-
ra simultània; i dret de la persona interessada a exigir 
la continuació del procediment si l’informe no ha es-
tat evacuat dins de termini. Finalment, a l’efecte d’evi-
tar que la demora en el desenvolupament reglamentari 
d’una llei endarrereixi la seva aplicació efectiva, s’es-
tableix un límit temporal per dur a terme aquest des-
envolupament.

El títol IV modifica el Text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. S’introdueix la possi-
bilitat que els ens locals puguin suspendre temporal-
ment la prestació d’aquells serveis que no tinguin la 
condició de mínims, quan es produeixi una situació 
d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fis-
cal, aquests siguin prestats hauran de comunicar-ho a 
l’Administració de la Generalitat i aquesta arbitrarà 
les mesures oportunes per resoldre la situació d’in-
suficiència financera i, en tot cas, es prestin mitjan-
çant qualsevol dels mecanismes previstos en forma 
mancomunada, concertada o altres formes de col-

laboració de diferents ens locals i entre diferents ad-
ministracions. es modifica i simplifica la intervenció 
del departament de la Generalitat de Catalunya com-
petent en matèria d’administració local en determi-
nats procediments; i es singularitza l’excepcionalitat 
del règim de control preventiu per part de les entitats 
locals. I es modifica l’article 249 relatiu als serveis 
públics de competència local que s’han de gestionar, 
de la forma més sostenible i eficient, especialment els 
subministrament d’aigua i sanejament, que en el cas 
de que el seu servei no sigui prestat mitjançant gestió 
directe seran remunicipalitzats.

En el títol V es modifiquen parcialment diverses lleis 
de caràcter sectorial que tenen especial incidència en la 
legalització de les activitats econòmiques, com són la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats i més concretament el règim 
de llicència ambiental, ampliant les activitats que estan 
sotmeses al règim de comunicació en lloc del de lli-
cència i excloent de l’àmbit d’aplicació de la normativa 
ambiental un conjunt d’activitats que fins ara estaven 
subjectes a comunicació.

També es modifica la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establi-
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ments, activitats, infraestructures i edificis, per desen-
volupar el règim d’intervenció administrativa per part 
dels ens locals i donar cabuda a la declaració respon-
sable i a la comunicació prèvia. A més, es contemplen 
totes les casuístiques que es poden donar: si l’activitat 
precisa de llicència l’obres, si l’activitat es troba als an-
nexos I i II de la llei, si l’activitat es troba subjecte al 
règim de llicència municipal per a establiments oberts 
al públic o si l’activitat es troba inclosa a l’annex I de la 
Llei 3/2010. També s’afegeix un nou article, el 22 bis, 
per recollir l’informe preceptiu per risc d’incendis que 
s’aplica a les activitats de l’annex I de la Llei 3/2010 
considerades de risc important que no són objecte d’al-
tra modalitat d’intervenció però és necessari regular 
per raó del bé jurídic a protegir.

Finalment, es modifica el Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
S’estableix que el planejament urbanístic i les ordenan-
ces municipals sobre edificació i ús del sol no poden es-
tablir limitacions a l’accés o a l’exercici de les activitats 
econòmiques que vulnerin la Directiva de serveis i la se-
va normativa de transposició; també s’elimina la neces-
sitat de llicència urbanística d’un conjunt d’actuacions, 
com ara: construccions i instal·lacions de nova planta; 
obres d’ampliació, reformes i altres que no requereixen 
projecte; canvi d’ús dels edificis i instal·lacions, excep-
te el residencial; la construcció de murs o tanques o la 
instal·lació de cartells o tanques, entre d’altres.

Per últim, en el títol VI, es modifica la llei 6/1988, de 
3 de març, forestal de Catalunya en la que s’afegeix un 
article relatiu al règim d’intervenció de l’administració 
en l’àmbit forestal agrícola.

72 Esmena núm. 72
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’adjunta l’annex amb les modificacions corresponents

Esmenes annexos

Annex I

Classificació Subclassificació Esmena

41 Suprimir
43 Suprimir
55 Suprimir
59 Si S construïda és < 250
62 Si S construïda és < 250
63 Si S construïda és < 250
68 Si S construïda és < 250
69 Si S construïda és < 250
70 Si S construïda és < 250
71 Si S construïda és < 250
73 Si S construïda és < 250
74 741 Si S construïda és < 250

743 Si S construïda és < 250
749 Si S construïda és < 250

77 Si S construïda és < 250

Classificació Subclassificació Esmena

78 Si S construïda és < 250
82 821 Si S construïda és < 250

833 Suprimir
823 Suprimir
829 Si S construïda és < 250

94 Si S construïda és < 250

  

Annex II

Classificació Subclassi ficació Esmena

41 Suprimir
42 Suprimir
43 Suprimir
46 120 < S construida < 500 m2

En altre cas si 120 < S 
construïda a <1000 m2

47 120 < S construida < 500 m2

En altre cas si 120 < S 
construïda a <1000 m2

49 Suprimir
52 Suprimir
53 120 < S construida < 500m2

En altre cas si 120 < S 
construïda a <1000 m2

55 Suprimir
56 561 Suprimir

562 120 < S construida < 500 m2

En altre cas si 120 < S 
construïda a <1000 m2

563 Suprimir
58 582 Si S construïda és < 250
59 Si S construïda és < 250
62 Si S construïda és < 250
63 Si S construïda és < 250
68 Si S construïda és < 250
69 Si S construïda és < 250
70 Si S construïda és < 250
71 Si S construïda és < 250
73 Si S construïda és < 250
74 741 Si S construïda és < 250

743 Si S construïda és < 250
749 Si S construïda és < 250

77 771 Suprimir
772 Si S construïda és < 250
773 Si S construïda és < 250
774 Si S construïda és < 250

78 Si S construïda és < 250
82 Si S construïda és < 250
91 Si S construïda és < 250
93 Si S construïda és < 250
94 Si S construïda és < 250
95 120 < S construida < 500 m2

En altre cas si 120 < S 
construïda a <1000 m2

96 960 120 < S construida < 500 m2

En altre cas si 120 < S 
construïda a <1000 m2

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113125)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
l’articulat del Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 200-00037/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra a de l’article 3, amb la 
redacció següent:

«Article 3. Finalitats de la llei

Són finalitats d’aquesta Llei:

a) La millora en la tramitació i la simplificació, per 
part de l’administració de la Generalitat i l’adminis-
tració local de Catalunya, dels procediments admi-
nistratius, especialment els tendents al control de les 
activitats econòmiques subjectes a la intervenció ad-
ministrativa que estableix la legislació sectorial.

[...]»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat tercer de 
l’article 7, amb la redacció següent:

«Article 7. Procediment administratiu d’esmena de de-
fectes o mancances de requisits legalment establerts

[...]

En el cas de realització d’una activitat prohibida per 
l’ordenament jurídic o que o que no pot complir en 
cap cas els requeriments de la normativa sectorial i 
de les ordenances municipals aplicable aplicables 
s’ha d’acordar la suspensió cautelar de manera im-
mediata.

[...]»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un nou apartat 5 bis a l’article 5, amb la 
redacció següent:

«Article 5. Règim general de la intervenció adminis-
trativa en l’exercici de l’activitat econòmica

[...]

5 bis. Les administracions locals hauran de publicar 
en els seus llocs webs tots els requisits formals i ma-
terials per a l’obtenció de la declaració responsable, 
comunicació prèvia o llicència d’activitat econòmica.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un nou apartat 5 ter a l’article 5, amb la 
redacció següent:

«Article 5. Règim general de la intervenció adminis-
trativa en l’exercici de l’activitat econòmica

[...]

5 ter. Les administracions locals hauran de crear un 
registre públic de naturalesa informativa on caldrà 
que apareguin les declaracions responsables i les co-
municacions prèvies tramitades en dita administració. 
Aquest registre caldrà publicar-lo al web de l’adminis-
tració local perquè els i les ciutadanes en puguin tenir 
coneixement.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 6, amb la re-
dacció següent:

«Article 6. verificació del compliment de requisits le-
galment establerts

Els controls que han d’exercir les administracions pú-
bliques sobre l’endegament d’activitats econòmiques i el 
seu exercici han de ser proporcionats, no discriminatoris, 
transparents, objectius, i estar clarament i directament 
vinculats a l’interès general concret que els justifiqui. Les 
administracions públiques catalanes han de definir els cri-
teris de control i elaborar un pla d’inspecció i control de 
les activitats del seu àmbit territorial. Les administracions 
públiques, en concret, les administracions locals hauran 
d’aprovar anualment plans d’inspeccions i controls de les 
activitats econòmiques per tal de fer front a les tasques 
de control ex post a la que obliga aquesta llei.

La Generalitat de Catalunya vetllarà i garantirà que 
totes les administracions puguin desenvolupar les tas-
ques d’inspecció

[...]»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 7, 
amb la redacció següent:

«Article 7. Procediment administratiu d’esmena de de-
fectes o mancances de requisits legalment establerts

1. Quan de la comprovació referida en l’article anterior 
resulti l’incompliment d’aquesta Llei o de la normati-
va sectorial aplicable per endegar o exercir una activi-
tat econòmica, l’òrgan competent iniciarà un procedi-
ment que permeti l’esmena de defectes o mancances i 
que no ha de comportar la suspensió de l’activitat per 
tal d’adequar-la a la legalitat vigent, llevat dels casos 
descrits en l’apartat 3. L’òrgan competent haurà de 
designar un instructor com a persona responsable de 
l’expedient i notificar-ho als interessats.

[...]»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat tercer a l’article 8, amb la re-
dacció següent:

«Article 8. Règim sancionador

[...]

3. Les ordenances municipals podran establir d’acord 
amb la llei o amb absència de la mateixa, les sancions 
que procedeixin com a conseqüència de l’inici d’una 
activitat econòmica sense haver presentat prèviament 
la comunicació prèvia o la declaració responsable, 
que s’exigeixi.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

S’addiciona diversos incisos a l’apartat primer de l’ar-
ticle 10, amb la redacció següent:

«Article 10. Mecanismes d’informació per a la reduc-
ció d’obstacles

1. Els interessats a accedir a alguna de les activitats 
indicades en aquesta Llei, així com les corporacions, 
col·legis professionals, organitzacions o associacions 
que els representen, podran informar a través del Por-
tal electrònic únic per a les empreses previst en l’arti-
cle 16 sobre qualsevol disposició, acte o actuació de 
l’administració de la Generalitat que suposi un obsta-
cle o barrera relacionada amb l’aplicació d’aquest títol, 
així com formular consultes relatives a la interpretació 
de la llei sectorial que sigui aplicable en cada cas.

[...]»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 10, 
amb la redacció següent:

«Article 10. Mecanismes d’informació per a la reduc-
ció d’obstacles

[...]

2. L’òrgan administratiu competent ha d’evacuar tele-
màticament la consulta o emetre informe sobre l’ade-
quació de la disposició, acte o actuació al que preveu 
aquesta Llei en el termini de 30 dies.

[...]»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un paràgraf a l’article 11, amb la redacció 
següent:

«Article 11. Mecanismes de col·laboració.

Les administracions públiques catalanes han d’esta-
blir mecanismes de col·laboració per a l’exercici de les 
facultats d’intervenció, especialment en els àmbits de 
la inspecció i la sanció. Els convenis seran els instru-
ments habituals en què es concretaran els serveis i els 
recursos per a la realització de l’activitat de control, i 
complementaran els mecanismes de finançament pre-
vistos a la legislació sectorial.

Els ajuntaments que no disposin de recursos necessa-
ris podran sol·licitar a les entitats locals supramuni-
cipals que assumeixin l’exercici de les facultats d’in-
tervenció, inspecció i sanció en matèria d’activitats 
econòmiques.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 13, amb la re-
dacció següent:

«Article 13. Règims d’intervenció aplicable a les acti-
vitats econòmiques innòcues o de baix risc que es de-
senvolupen en un establiment

1. Els règims d’intervenció de les activitats econòmi-
ques, en el marc d’aquesta capítol llei, són els següents:

[...]»
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12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer de 
l’article 13, amb la redacció següent:

«Article 13. Règims d’intervenció aplicable a les acti-
vitats econòmiques innòcues o de baix risc que es de-
senvolupen en un establiment

1. Els règims d’intervenció de les activitats econòmi-
ques, en el marc d’aquesta capítol, són els següents:

[...]

b) Les activitats de baix risc estan subjectes al règim 
de comunicació prèvia.

El titular, o la persona que el representi, ha de po-
sar en coneixement de l’Administració pública com-
petent l’inici de l’activitat mitjançant una comunica-
ció prèvia que ha d’anar acompanyada del projecte 
tècnic justificatiu del compliment dels requisits esta-
blerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici 
de l’activitat econòmica signat per un tècnic o tècnica 
competent, i del certificat del tècnic o tècnica compe-
tent que sigui responsable de la posada en funciona-
ment de l’activitat o bé alternativament, d’un certifi-
cat de comprovació expedit per una entitat habilitada 
legalment.

[...]»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP Socialista

Es modifica el paràgraf segon de la lletra b de l’apartat 
primer de l’article 13, amb la redacció següent:

«Article 13. Règims d’intervenció aplicable a les acti-
vitats econòmiques innòcues o de baix risc que es de-
senvolupen en un establiment

[...]

b) Les activitats de baix risc estan subjectes al règim 
de comunicació prèvia.

El titular, o la persona que el representi, ha de posar 
en coneixement de l’Administració pública compe-
tent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació 
prèvia que ha d’anar acompanyada del projecte tèc-
nic justificatiu de la documentació tècnica que cor-
respongui sobre el del compliment dels requisits esta-
blerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici 
de l’activitat econòmica signat per un tècnic o tècnica 
competent, i del certificat del tècnic o tècnica compe-
tent que sigui responsable de la posada en funciona-
ment de l’activitat.»

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat tercer de l’article 15

«Article 15. Finestreta única empresarial

[...]

3. La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa 
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés 
als tràmits dels procediments administratius de com-
petència de les diferents administracions públiques i 
iniciar la tramitació als efectes de l’article 12. Per im-
plementar aquest requisit, tots els ens locals s’han d’ad-
herir a la Finestreta Única Empresarial a través dels 
mecanismes que es determinin.

[...]»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 17, 
amb la redacció següent:

«Article 17. Comissió per a facilitar l’accés i l’exercici 
a les activitats econòmiques

[...]

2. L’objecte de la Comissió és impulsar la reducció 
permanent de les traves administratives l’eliminació 
de contradiccions i disparitats que afecten a l’activitat 
econòmica que afecten a l’activitat econòmica i iden-
tificar millores a introduir en la intervenció adminis-
trativa.

[...]»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat quart de l’article 17, 
amb la redacció següent:

«Article 17. Comissió per a facilitar l’accés i l’exercici 
a les activitats econòmiques

[...]

4. El Govern, prèvia consulta i acord en el si de la Co-
missió de Governs locals, ha d’establir l’organització, 
el règim de funcionament i la composició d’aquesta 
Comissió.

[...]»
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17 Esmena núm. 17
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat cinquè de l’article 17, 
amb la redacció següent:

«Article 17. Comissió per a facilitar l’accés i l’exercici 
a les activitats econòmiques

[...]

5. La Comissió es composa de representants de l’ad-
ministració de la Generalitat, l’administració local, de 
les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació 
de Catalunya, així com de les organitzacions empresa-
rials i sindicals més representatives. La presidència és 
exercida per un representant de la Generalitat.»

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat cinquè de l’article 17, amb la re-
dacció següent:

«Article 17. Comissió per a facilitar l’accés i l’exercici 
a les activitats econòmiques

[...]

5. La Comissió es composa de representants de l’ad-
ministració de la Generalitat, l’administració local, de 
les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació 
de Catalunya, així com de les organitzacions empre-
sarials més representatives. La presidència és exercida 
per un representant de la Generalitat del món local i 
tindrà una durada de 2 anys rotativa.»

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 18, amb la re-
dacció següent:

«Article 18. Modificació de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya

Primer. Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 i s’afe-
geix un apartat 4, que passen a tenir la següent redac-
ció:

3. Les administracions públiques de Catalunya han de 
comptar podran comptar amb cartes de serveis a dis-
posició de la ciutadania, les empreses i els professio-
nals com a instruments de millora de la qualitat del 
servei corresponent, en els termes previstos a la nor-
mativa vigent.

[...]»

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat quart de l’article 18, amb la re-
dacció següent:

«Article 18. Modificació de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya

[...]

Quart. S’afegeix una disposició addicional setzena

Disposició addicional setzena. Identificació i autenti-
cació de la ciutadania per accedir a la signatura elec-
trònica no avançada

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’establir una solució unificada de interoperabilitat o 
compatibilitat dels sistemes d’identificació, autentica-
ció i signatura electrònica no avançada a partir de la 
utilització de claus concertades en un registre previ 
com a usuari, l’aportació d’informació coneguda per 
ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els 
termes i condicions establerts reglamentàriament.

[...]»

21 Esmena núm. 21

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat primer de l’article 19.

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat tercer de l’article 19, amb la re-
dacció següent:

«Article 19. Modificació del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

[...]

Tercer. Es modifica l’apartat primer de l’article 18, que 
queda redactat de la manera següent:

Correspon al Govern de la Generalitat l’aprovació de 
tots els expedients d’alteració dels termes municipals, 
promoguts d’acord amb el que disposa l’article 17, mit-
jançant decret adoptat a proposta de la persona titular 
del departament competent en matèria d’Administra-
ció local.

El Govern de la Generalitat ha d’aprovar l’alteració dels 
termes municipals promoguda a iniciativa municipal o 
dels veïns quan es produeix l’acord favorable dels mu-
nicipis interessats i no hi formulen objeccions els orga-
nismes consultius a què es refereix l’article 17.1.d).
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El Govern de la Generalitat ha d’aprovar l’alteració 
dels termes municipals promoguda a iniciativa munici-
pal o dels veïns quan es produeix l’acord favorable dels 
municipis interessats i no hi formulen objeccions els 
organismes consultius a què es refereix aquest article.»

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat sisè de l’article 19, amb la redac-
ció següent:

«Article 19. Modificació del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

[...]

Sisè. Es modifiquen les lletres b i c de l’apartat pri-
mer de l’article 79, queden redactades de la manera se-
güent:

[...]

c) L’acord municipal sobre constitució de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada ha de determinar les compe-
tències que, d’acord amb l’article 82 d’aquesta Llei, ha 
d’assumir l’entitat, i el sistema de participació en els 
ingressos de l’ajuntament. L’acord s’ha de sotmetre al 
tràmit d’informació pública per un termini d’un mes; 
un cop transcorregut aquest termini, s’ha de trametre 
al departament competent en matèria d’Administració 
local, juntament amb la resolució de les al·legacions pre-
sentades, les quals s’han la qual s’ha d’adoptar amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de la corporació. També s’ha de fer la tra-
mesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància dels veïns, 
encara que l’acord municipal no hi sigui favorable.»

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat desè de l’article 19, amb la redac-
ció següent:

«Article 19. Modificació del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

[...]

Desè. Es modifiquen les lletres a, b i c de l’apartat ter-
cer de l’article 206, que queden redactades de la ma-
nera següent:

a) El compliment de les normes sobre contractació dels 
ens locals. No obstant això, es pot procedir a l’adqui-
sició directa quan ho requereixin les peculiaritats dels 
béns, les necessitats del servei a satisfer o les limita-
cions del mercat immobiliari o en supòsits d’urgència 
extrema. En aquests supòsits es requerirà informe del 
secretari de la corporació.

b) La valoració pericial, en el cas de béns immobles se-
rà subjecte a fiscalització de l’interventor.

c) En el cas de valors mobiliaris, l’informe previ de 
l’Interventor

L’informe s’ha d’emetre en el termini màxim de trenta 
dies.»

25 Esmena núm. 25
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat onzè de l’article 19, amb la re-
dacció següent:

«Article 19. Modificació del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

[...]

Onzè. Es modifiquen els apartats primer, segon, tercer 
i quart de l’article 209, que queden redactats de la ma-
nera següent:

1. Per a alienar o gravar béns patrimonials, s’han de 
tenir en compte les regles següents:

a) En el cas de béns immobles, cal l’informe previ de 
Secretaria si llur valor excedeix el 25% dels recursos 
ordinaris del pressupost consolidat de la corporació. 
L’informe s’ha d’emetre en el termini màxim de tren-
ta dies. Si l’informe no és favorable, el ple ha d’adop-
tar l’acord d’alienació o de gravamen amb els requisits 
que estableix l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de bases 
de règim local.

b) En el cas de valors mobiliaris, cal l’informe previ 
d’Intervenció, que s’ha d’emetre en el termini màxim 
de trenta dies.

2. Per a l’alienació, cal abans la valoració pericial que 
acrediti l’apreuament dels béns.

3. L’alienació de béns patrimonials s’ha de fer per 
subhasta pública, llevat que es tracti d’una permuta. 
Aquest tràmit no és necessari en el cas de béns mo-
bles o en els casos excepcionals determinats per l’ar-
ticle 206.3.a)

4. En cap cas no es pot procedir a l’alienació de béns 
patrimonials per finançar despeses corrents, llevat 
que es tracti de parcel·les sobreres de vies públiques 
no edificables o de béns no utl1itzables en serveis lo-
cals.»
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26 Esmena núm. 26
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat tretzè de l’article 19.

27 Esmena núm. 27
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat catorzè de l’article 19, amb la re-
dacció següent:

«Article 19. Modificació del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

[...]

Catorzè. Es modifica l’article 249, que queda redactat 
de la manera següent:

1. La facultat d’establir el sistema de gestió dels ser-
veis públics correspon a la potestat d’autoorganització 
dels ens locals.

2. Els serveis públics de competència local s’han de 
gestionar, de la forma més sostenible i eficient, d’entre 
les enumerades a continuació:

A. La gestió directa:

a) Gestió pel mateix ens local.

b) Organisme autònom local.

c) Entitat pública empresarial local.

d) Societat mercantil local amb capital social íntegra-
ment públic.

Només poden fer-se ús de les formes previstes en les lle-
tres c) i d) quan quedi acreditat mitjançant memòria jus-
tificativa elaborada a l’efecte que resulten més sosteni-
bles i eficients que les formes previstes a les lletres a) i b), 
amb la qual cosa s’han de tenir en compte els criteris 
de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió, en 
els termes que disposa la normativa de règim local.

[...]»

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 20.

«Article 20. Modificació dels annexos II i III de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control am-
biental de les activitats

Primer. S’elimina l’epígraf 12.36 i 12.44.a, s’afegeix 
l’epígraf 12.59 i es modifiquen els epígrafs 12.39 i 
12.41 de l’annex II de la Llei 20/2009, que queden re-
dactats de la manera següent:

[...]»

29 Esmena núm. 29
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 20.

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat 5 bis a l’apartat primer de l’arti-
cle 21, amb la redacció següent:

«Article 21. Modificació de la Llei 3/2010, de 18 de fe-
brer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis

Primer. Es modifica l’article 20, en els termes se-
güents:

[...]

5 bis Establiments o activitats subjectes a llicència am-
biental o llicència d’establiments oberts al públic, no 
inclosos a l’annex 1 de la Llei 3/2010, i subjectes a lli-
cència d’obres. En aquests casos la intervenció en ma-
tèria de prevenció i extinció d’incendis s’integra en el 
procediment de llicència i els promotors han d’apor-
tar la documentació relativa a la prevenció i seguretat 
en cas d’incendis, així com un certificat d’un tècnic o 
d’una entitat col·laboradora.

[...]»

31 Esmena núm. 31

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat 5 ter a l’apartat primer de l’arti-
cle 21, amb la redacció següent:

«Article 21. Modificació de la Llei 3/2010, de 18 de fe-
brer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis

Primer. Es modifica l’article 20, en els termes se-
güents:

[...]

5 ter) Activitats subjectes a autorització ambiental, in-
closes a l’annex 1 de la Llei 3/2010 i no subjectes a lli-
cència d’obres. En aquests casos el règim d’intervenció 
administrativa de la Generalitat en matèria de preven-
ció i extinció d’incendis s’hauria d’integrar en el pro-
cediment d’autorització ambiental.

[...]»
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32 Esmena núm. 32
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat 5 quater a l’apartat primer de 
l’article 21, amb la redacció següent:

«Article 21. Modificació de la Llei 3/2010, de 18 de fe-
brer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis

Primer. Es modifica l’article 20, en els termes se-
güents:

[...]

5 quater) Activitats subjectes a autorització ambiental 
no incloses a l’annex 1 de la Llei d’incendis i subjectes 
a llicència d’obres. En aquests casos la intervenció en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis s’integra en 
el procediment de llicència d’obres.

[...]»

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 21, amb la re-
dacció següent:

«Article 21. Modificació de la Llei 3/2010, de 18 de fe-
brer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis

[...]

Segon. S’afegeix un nou article 22 bis, que queda re-
dactat de la forma següent:

Article 22 bis. Informe preceptiu per risc d’incendi

1. És necessari obtenir informe preceptiu per risc d’in-
cendi per a exercir aquelles activitats que, trobant-se 
subjectes a control preventiu de la Generalitat de Ca-
talunya segons aquesta Llei, no requereixen llicència 
d’obres, ni tampoc llicència per els establiments oberts 
al públic no subjectes a llicència ambiental o qualsevol 
altre tipus de llicència municipal.

[...]»

34 Esmena núm. 34
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 21, amb la re-
dacció següent:

«Article 21. Modificació de la Llei 3/2010, de 18 de fe-
brer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis

[...]

Segon. S’afegeix un nou article 22 bis, que queda re-
dactat de la forma següent:

Article 22 bis. Informe preceptiu per risc d’incendi

[...]

3. Els serveis municipals han de trametre la documen-
tació a la direcció general competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis, la qual ha de procedir 
a l’anàlisi de la documentació presentada i a l’emis-
sió de l’informe, que té caràcter vinculant. La direcció 
general competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis, una vegada emès l’informe, el tramet ha de 
notificar a l’Ajuntament corresponent amb el seu peu 
de recurs, per tal que el notifiqui a l’interessat.»

35 Esmena núm. 35
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat primer bis a l’article 22, amb la 
redacció següent:

«Article 22. Modificació del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme

[...]

Primer bis. Es modifica L’Article 53 del Decret legisla-
tiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, que queda redactat de la ma-
nera següent:

Article 53. Usos i obres de caràcter provisional

1. En els terrenys compresos en sectors de planejament 
urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanísti-
ca i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats a 
sistemes urbanístics, es poden autoritzar usos i obres 
de caràcter provisional que no siguin prohibits per la 
legislació i el planejament sectorials o pel planejament 
territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el 
procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o 
d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actua-
ció urbanística que els afecta.

1bis. En cas que en els terrenys als que es refereix l’apartat 
anterior estigui prevista la gestió del planejament pel sis-
tema d’actuació urbanística de reparcel·lació, és podran, 
autoritzar nous usos de caràcter provisional a partir de 
la inscripció en el Registre de la propietat del projecte de 
reparcel·lació. Els usos autoritzats no podran tenir un ter-
mini de vigència superior als set anys comptats des de la 
data d’inscripció del Projecte de reparcel·lació i només es 
podran autoritzar en les finques edificades prèviament a 
l’inici del projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el 
planejament que s’executa, i sempre que no impedeixin la 
futura execució de les seves previsions. Les obres necessà-
ries per al desenvolupament dels usos autoritzats amb ca-
ràcter provisional es sotmeten al règim previst per les cons-
truccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació.

2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les 
obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o 
enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o 
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quan hagi transcorregut el termini màxim de vigència 
previst en l’acord d’autorització, sense que, en cap cas, 
els afectats tinguin dret a percebre indemnització.

3. Només es poden autoritzar com a usos provisionals:

a) L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mer-
caderies o de béns mobles.

b) La prestació de serveis particulars als ciutadans.

c) Les activitats del sector primari i les activitats co-
mercials que hi estiguin relacionades.

d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i cul-
turals.

e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.

f) En les construccions i les instal·lacions preexistents 
en sòl urbà, els usos admesos en la zona urbanística en 
què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aques-
tes construccions i instal·lacions estan en situació de 
fora d’ordenació, l’autorització pertinent d’usos i obres 
provisionals se subjecta a les determinacions d’aquest 
article amb les limitacions que estableix l’article 108.

4. No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional 
el residencial ni, en sòl no urbanitzable, els usos dis-
conformes amb aquest règim de sòl.

5. Només es poden autoritzar com a obres provisionals 
les vinculades als usos provisionals a què fa referència 
l’apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques pree-
xistents. Aquestes obres han d’ésser les mínimes necessàri-
es per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes 
de seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial, 
i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables.

6. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja ad-
quirits per l’Administració pública poden ésser ocupats 
temporalment per raó de l’execució d’obres o la presta-
ció de serveis públics. També poden ésser utilitzats de 
manera temporal i esporàdica per a instal·lar-hi mer-
cats ambulants o per a desenvolupar-hi activitats de 
lleure, esportives, recreatives, culturals, aparcaments 
públics i similars. L’autorització d’aquests usos per l’ad-
ministració titular del domini públic no comporta l’in-
compliment de l’obligació de destinar els terrenys a les 
finalitats determinades pel planejament urbanístic.»

36 Esmena núm. 36
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 22, amb la re-
dacció següent:

«Article 22. Modificació del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme

[...]

Segon. Es modifica l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme, que queda redactat de la manera 
següent:

[...]

Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia

Estan subjectes a la comunicació prèvia amb les ex-
cepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter els 
actes següents:

[...]

h) El planejament urbanístic o les ordenances munici-
pals, en els termes establerts per la normativa de règim 
local i en funció de l’entitat de les obres o les actua-
cions a fer, poden subjectar al règim de comunicació 
prèvia altres actuacions.

[...]»

37 Esmena núm. 37
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 22, amb la re-
dacció següent:

«Article 22. Modificació del decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme

[...]

Segon. Es modifica l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, que queda redactat de la manera 
següent:

Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística

1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia amb 
les excepcions que estableix l’article 187 ter els actes 
següents:

[...]

h) La instal·lació d’hivernacles i instal·lacions simi-
lars. La subjecció a llicència urbanística d’aquest tipus 
d’instal·lacions dependrà de la superfícies de l’hiver-
nacle i del seu caràcter temporal establerts per regla-
ment.

[...]»

38 Esmena núm. 38
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat segon de la disposició addicio-
nal primera

«Disposició addicional primera

[...]

2. La Finestra Única Empresarial i el Portal únic per les 
empreses, a què fan referència els articles 15 i 16, han 
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d’integrar totes les administracions públiques de Cata-
lunya i estar plenament operatius en el termini màxim 
de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
llevat del municipis que hagin d’integrar les seves solu-
cions tecnològiques pròpies, que disposaran de 6 mesos 
addicionals.»

39 Esmena núm. 39
De modificació
GP Socialista

Es modifica la disposició addicional quarta, amb al re-
dacció següent:

«Disposició addicional quarta

Primer - Substitució de referències i remissions en el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost

1. Les referències que el text refós de la Llei d’urbanis-
me fa a la llicència urbanística s’han d’entendre efec-
tuades també a la comunicació prèvia quan, d’acord 
amb l’article 19 d’aquesta Llei, aquest règim d’inter-
venció substitueixi al de la llicència urbanística esta-
blert anteriorment.

2. Se substitueixen les remissions que els articles se-
güents del Text refós de la Llei d’urbanisme fan a altres 
articles, per les que s’indiquen a continuació:

a) En l’article 190.1, on diu «article 187.1» ha de dir 
«article 187».

b) En l’article 218.1, on diu «article 187.2.r» ha de dir 
«article 187.1.k.».

Segon - Modificació de l’article 53 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost

Article 53. Usos i obres de caràcter provisional

[...]

1 bis. En cas que en els terrenys als que es refereix 
l’apartat anterior estigui prevista la gestió del plane-
jament pel sistema d’actuació urbanística de reparcel-
lació, és podran, autoritzar nous usos de caràcter pro-
visional a partir de la inscripció en el Registre de la 
propietat del projecte de reparcel·lació. Els usos auto-
ritzats no podran tenir un termini de vigència superior 
als set anys comptats des de la data d’inscripció del Pro-
jecte de reparcel·lació i només es podran autoritzar en 
les finques edificades prèviament a l’inici del projecte de 
reparcel·lació, de conformitat amb el planejament que 
s’executa, i sempre que no impedeixin la futura execució 
de les seves previsions. Les obres necessàries per al des-
envolupament dels usos autoritzats amb caràcter provi-
sional es sotmeten al règim previst per les construccions 
i instal·lacions que estan fora d’ordenació.

2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les 
obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o 
enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o 

quan hagi transcorregut el termini màxim de vigència 
previst en l’acord d’autorització, sense que, en cap cas, 
els afectats tinguin dret a percebre indemnització.

[...]».

40 Esmena núm. 40
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova disposició addicional desena, 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional desena. Règim especial de la 
Val d’Aran

Les determinacions d’aquesta Llei i de la normativa 
que la desenvolupi, s’entenen sense perjudici del Règim 
Especial de la Val d’Aran i d’acord amb allò establert 
en els decrets de transferència de competències de la 
Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran 
en aquestes matèries.»

41 Esmena núm. 41

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra a de la disposició transitòria se-
gona

«Disposició transitòria segona. Actes que passen a 
subjectar-se al règim de comunicació prèvia

Mentre no s’adapti el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, a l’article 19 d’aquesta Llei:

a) Les remissions internes als articles 5, 6 i 71 del propi 
Reglament s’han d’entendre efectuades al règim d’in-
tervenció que resulta de l’article 21 d’aquesta Llei.

b) Els articles 33 a 36 d’aquest Reglament s’han de 
continuar aplicant als supòsits d’obres que, d’acord 
amb l’article 21 d’aquesta Llei, passen a subjectar-se al 
règim de comunicació prèvia.»

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113232)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Benito, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 107 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 200-00037/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat a l’article 6

«3. En el procés integrat de verificació del compliment 
de requisits legalment establerts seran les administra-
cions públiques les que hauran de determinar i posar 
les eines necessàries perquè la persona interessada tin-
gui coneixement de quina és la normativa aplicable en 
cada cas, designant, un “agent responsable” del pro-
cediment.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat de l’article 6

«4. Per tal de facilitar la plena implementació de la llei 
de transparència i simplificar la tasca de control, es 
crearà la figura de l”agent de transparència” que se-
rà assignat a cadascuna de les unitats orgàniques amb 
rang mínim de direcció general.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat 1 de l’article 8

1. L’endegament d’activitats econòmiques sense haver 
presentat la comunicació prèvia o declaració respon-
sable, i la inexactitud de caràcter essencial o falsedat 
d’aquestes amb afectacions sobre la salut, el medi am-
bient i a tercers, és objecte de sanció d’acord amb les 
previsions de la normativa sectorial que resulti d’apli-
cació. En defecte de norma sancionadora específica 
d’aplicació preferent, aquesta conducta es tipifica com 
a infracció de caràcter greu, i es sanciona amb una 
multa de fins a 6.000 euros, sens perjudici del que dis-
posi la normativa sectorial.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat a l’article 10

«4. L’administració té la obligació d’informar al portal 
electrònic únic dels texts refosos i dels catàlegs d’inter-
venció administrativa per cada una de les activitats»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 11

Les administracions públiques catalanes han d’es-
tablir mecanismes de col·laboració, entre elles, per 
a l’exercici de les facultats d’intervenció, especial-

ment en els àmbits de la inspecció i la sanció. Els 
convenis seran els instruments habituals en què es 
concretaran els serveis i els recursos per a la realit-
zació de l’activitat de control, i complementaran els 
mecanismes de finançament previstos a la legislació 
sectorial

6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat 5 de l’article 13

5. Les activitats descrites en els annexos I i II que es-
tiguin connectades al sistema públic de sanejament no 
necessiten permís d’abocament previ ni l’informe de 
compatibilitat urbanística, sens perjudici de les actua-
cions de comprovació i inspecció posteriors.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 15

«5. Les administracions han de posar les eines neces-
sàries perquè els ajuntaments petits puguin adherir-se, 
en igualtat de condicions, a la finestreta única empre-
sarial». 

8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat 5 de l’article 17

5. La Comissió permanent es composa de represen-
tants de l’administració de la Generalitat, l’admi-
nistració local, de les cambres de comerç, indústria, 
serveis i navegació de Catalunya, així com de les or-
ganitzacions empresarials més representatives. La 
presidència és exercida per un representant de la Ge-
neralitat.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat de l’apartat 6 de l’article 17

«6. Es crearà una junta de participació que estarà 
composada per les cambres de comerç, indústria i na-
vegació de Catalunya, organitzacions empresarials re-
presentatives, col·legis professionals, sindicats i asso-
ciacions de consumidors»
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10 Esmena núm. 10
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat primer de l’article 20

Primer. S’elimina l’epígraf 12.36 i 12.44.a, s’afegeix 
l’epígraf 12.59 i es modifiquen els epígrafs 12.39 i 
12.41 de l’annex II de la Llei 20/2009, que queden re-
dactats de la manera següent: 

Annex II

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental: 

12.39. Bugaderia industrial, amb una superfície supe-
rior a 750 m2.

12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una su-
perfície superior a 750 m2.

12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa 
d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments 
silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serra-
dures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, 
briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3

11 Esmena núm. 11

De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’alguns punts de l’apartat segon de l’article 20

Segon. Es suprimeixen de l’annex III de la Llei 
20/2009 els epígrafs següents: 

1.6. Generadors de vapor amb una capacitat de fins a 4 
tones de vapor per hora.

1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica de 
fins a 2.000 tèrmies per hora.

1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la 
fabricació d’energia elèctrica, vapor i aigua calenta, 
amb una potència tèrmica de fins a 0.2 MW.

[...]

12.40. Bugaderies no industrials

[...]

12.57. Establiments d’apartaments turístics

12 Esmena núm. 12
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’alguns punts de l’apartat tercer de l’article 20

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 i superior a 30 caps de bestiar.

– 12 39. Bugaderies industrials, amb una superfície de 
fins a 750 m2

12.41. Instal·lacions per la neteja en sec amb una super-
fície de fins a 750 m2

12.46. Activitats de garatge i aparcaments de vehicle 
amb una superfície superior a 500 m.

13 Esmena núm. 13
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat primer de l’article 22

Primer. S’afegeix un apartat 8 a l’article 9 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, amb el redactat següent: 

8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre 
edificació i ús del sòl no poden establir restriccions 
a l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques 
que vulnerin la Directiva de serveis. En el cas que per 
raons imperioses d’interès general s’hagi d’establir al-
guna restricció, aquesta restricció ha d’ajustar-se als 
principis de necessitat, proporcionalitat i no discrimi-
nació i quedar convenientment justificada en la me-
mòria del pla.

14 Esmena núm. 14
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’una part de l’apartat segon de l’article 22

Segon. Es modifica l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, que queda redactat de la manera se-
güent: 

Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística

1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia amb 
les excepcions que estableix l’article 187 ter els actes 
següents: 

h) La instal·lació d’hivernacles i instal·lacions similars

15 Esmena núm. 15
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De la disposició addicional segona 

Disposició addicional segona

El contingut dels annexos I i II no és exhaustiu i pot 
ser actualitzat mitjançant ordre del Departament com-
petent per raó de la matèria, a proposta de la Comissió 
per a facilitar l’accés i l’exercici a les activitats econò-
miques prevista en aquesta llei.
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16 Esmena núm. 16
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’una nova disposició transitòria 

Disposició transitòria

Mentre restin municipis que no s’hagin adherit o no 
hagin posat en funcionament la Finestreta Única Em-
presarial, qualsevol comunicació relativa a activitats 
empresarials feta a l’ajuntament, haurà de ser compa-
tida amb la FUE via EACAT i a la inversa, qualsevol 
informació tramesa a la FUE relativa a un municipi 
que no hagi activat encara la Finestreta es comparti-
rà amb l’ajuntament corresponent via EACAT, evitant 
així en tots els casos la doble càrrega administrativa 
al ciutadà.

17 Esmena núm. 17
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’alguns apartats de l’annex 1

Annex I

Classificació Subclassificació Esmena

55 552 Suprimir

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’alguns apartats de l’annex II 

Annex II

Classificació Subclassificació Esmena

56 561 Suprimir

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 113233)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alicia Alegret 
Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 200-
00037/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és l’establiment dels principis 
i criteris que han de seguir les administracions públi-
ques de Catalunya, als efectes de: 

a) Impulsar l’activitat econòmica mitjançant la supres-
sió o reducció dels tràmits administratius per a les em-
preses i professionals que vulguin endegar una activi-
tat econòmica a Catalunya.

b) Agilitzar i simplificar l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat, els governs locals 
de Catalunya i de la resta d’administracions públiques 
a les que s’aplica aquesta llei.

c) Simplificar les relacions [...].»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 3. Finalitats de la Llei

Són finalitats d’aquesta Llei: 

a) La reducció, agilització i simplificació de la tramita-
ció, per part de l’administració de la Generalitat i [...].»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3

«[...] sectorial

b) L’impuls de l’activitat econòmica, la confiança en 
l’empresari i emprenedor i la creació d’ocupació, [...].»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4

«[...] de l’activitat.

c) L’impuls de mecanismes alternatius que permetin 
aconseguir la reducció de càrregues a les empreses i 
als professionals.

d) La responsabilitat [...].»



20 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 542

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 35

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4

«[...] mateixa activitat.

f) L’estandardització dels requisits exigits per les ad-
ministracions per iniciar i desenvolupar una activitat 
econòmica.

g) La facilitació [...].»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 1

«1. L’exercici per les persones interessades de drets o 
facultats en l’exercici de l’activitat econòmica està sot-
mès a les mesures de control, policia i d’intervenció 
previstes a la normativa sectorial aplicable.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2

«2. Amb caràcter general, tret que la normativa sec-
torial aplicable estableixi el contrari, la comunicació 
prèvia amb una declaració responsable del titular es el 
mecanisme d’intervenció administrativa per a l’exerci-
ci d’activitats econòmiques. En qualsevol cas el titular 
de l’activitat ha de disposar del comprovant de paga-
ment de la taxa corresponent.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2

«2. Amb caràcter general, la declaració responsable i la 
comunicació prèvia son els mecanismes d’intervenció 
administrativa per a l’exercici d’activitats econòmiques. 
En qualsevol cas el titular de l’activitat ha de disposar del 
comprovant de pagament de la taxa corresponent.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 4

«4. Les administracions públiques catalanes, d’acord 
amb la normativa sectorial aplicable, i en l’exercici de 
les competències respectives de intervenció de l’activi-
tat dels ciutadans i les empreses només poden exigir, 
sempre que l’interès general concret que es vol protegir 
ho justifiqui, l’obtenció d’una llicència, autorització o 
altres mitjans d’intervenció preventius.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 5

«5. Només es podrà exigir una única llicència, autorit-
zació o qualsevol altre mitjà d’intervenció preventius 
per al desenvolupament d’una activitat econòmica.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6

D’un nou apartat 1 bis,

«[...] àmbit territorial.

1 bis. En l’execució del pla d’inspecció i control de les 
activitats les administracions públiques que ho neces-
sitin podran disposar de l’ajuda i la col·laboració d’al-
tres administracions.

2. Quan la [...].»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6, apartat 2

«2. Quan la normativa aplicable exigeixi el compli-
ment de determinats requisits per a l’endegament o 
exercici d’activitats econòmiques, i la persona interes-
sada hagi presentat la corresponent comunicació prè-
via amb la declaració responsable d’estar-ne al corrent 
[...].»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7, apartat 1

«[...] de defectes o mancances. L’inici d’aquest pro-
cediment no comportarà, tret allò previst a l’apartat 
3 d’aquest article, la suspensió de l’activitat per tal 
d’adequar-la a la legalitat vigent.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7, apartat 3

«3. L’inici de la tramitació de l’expedient només supo-
sa la suspensió cautelar de l’activitat quan es produeixi 
un evident risc per a les persones, els béns o el medi 
ambient i així estigui previst a la normativa sectorial 
aplicable.

En el cas de realització [...].»
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15 Esmena núm. 15
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7, apartat 7

«7. El procediment descrit en els apartats anteriors 
s’aplica en els casos en què la normativa sectorial 
aplicable no estableixi un procediment específic. En 
aquest cas, s’ha d’estar a les ordenances municipals 
per determinar l’òrgan competent per iniciar el pro-
cediment d’esmena de defectes o mancances, així com 
l’autoritat competent que formula la proposta de reso-
lució de l’expedient.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7, d’un nou apartat 8

«8. Sens perjudici del que estableix aquest article i 
de forma excepcional i per causes justificades l’òrgan 
competent per acordar una ampliació dels terminis per 
esmenar les deficiències o el compliment dels requisits 
legalment exigits.»

17 Esmena núm. 17
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 8, apartat 1

«1. L’endegament d’activitats econòmiques sense ha-
ver presentat la comunicació prèvia o declaració res-
ponsable, i la inexactitud de [...].»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 9, apartat 2

«[...] d’autoavaluació en els diferents sectors d’activi-
tat, la col·legiació per a l’activitat professional, la inte-
roperabilitat dels diferents [...].»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 9, apartat 3

«3. Les empreses i els professionals que duen a terme 
una activitat econòmica que comporti un risc directe 
i concret per a la salut o per a la seguretat de les per-
sones, inclosa la seguretat financera, han de cobrir la 
seva responsabilitat civil mitjançant contractes d’as-
segurances o altres garanties o instruments adequats, 
que han de ser proporcionats a les característiques 
i a l’abast del risc cobert, d’acord amb les previsi-
ons específiques de les lleis de caràcter sectorial, que 
han de tenir un informe preceptiu de l’òrgan compe-

tent perquè aquest pugui formular, en el cas de les 
assegurances, observacions en matèria de tècnica as-
seguradora.»

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 11

«Les administracions públiques a les que s’aplica 
aquesta llei han d’establir mecanismes [...].»

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13, apartat 1

«1. El règim d’intervenció de les activitats econòmi-
ques, en el marc d’aquesta capítol, és la comunicació 
prèvia amb declaració responsable.

Aquest règim d’intervenció comportarà que el titular, o la 
persona que el representi, posa en coneixement de l’Ad-
ministració pública competent l’inici d’una determinada 
activitat acte en el qual declara, sota la seva responsabi-
litat, que compleix els requisits establerts per la normati-
va vigent per accedir a l’exercici de l’activitat econòmica, 
que disposa d’un certificat o projecte tècnic del seu com-
pliment i que es compromet a mantenir-ne el compliment 
durant la vigència de l’exercici de l’activitat.»

22 Esmena núm. 22
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13, apartat 2

«2. El règim d’intervenció prèvia a què es refereix 
l’apartat anterior ha de contenir una manifestació ex-
plícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica 
amb el règim urbanístic del sòl aplicable i amb la nor-
mativa en matèria de prevenció d’incendis i mediam-
biental. En aquest sentit haurà de declarar que disposa 
dels informes pertinents.»

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13, apartat 3

«3. La presentació de la comunicació prèvia amb de-
claració responsable a què es refereixen els apartats 
anteriors, habiliten de forma immediata per a l’exerci-
ci de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, al 
temps que faculta a l’Administració a realitzar qualse-
vol actuació de comprovació.»
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24 Esmena núm. 24
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 15. Finestreta Única Empresarial

1. Les administracions públiques catalanes han 
d’adoptar les mesures necessàries per tal que els pro-
cediments per a l’accés i l’exercici d’activitats econò-
miques puguin iniciar-se i finalitzar-se, de forma mul-
ticanal mitjançant una finestreta única empresarial 
virtual, de forma que des d’un únic portal web es pu-
guin portar a terme tots els procediments.

2. Els serveis que ofereix la Finestreta Única Empre-
sarial a les empreses i professionals, en relació amb 
l’accés i exercici d’una activitat econòmica, compre-
nen la informació, l’assessorament, la tramitació uni-
ficada o la finalització del tràmit en els casos que així 
ho prevegin les normes aplicables o bé els acords de 
col·laboració que es puguin signar.

3. La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa 
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés 
als tràmits dels procediments administratius de com-
petència de les diferents administracions públiques 
i iniciar la tramitació als efectes de l’article 12. Per 
implementar aquest requisit, tots els ens locals s’han 
d’adherir a la Finestreta Única Empresarial a través 
dels mecanismes que es determinin.

3 bis. Aquest portal web s’ha d’organitzar en funció de 
les necessitats de les empreses amb la finalitat de faci-
litar les relacions entre les empreses i les administraci-
ons públiques catalanes, i ha d’incorporar una carpeta 
per a cada empresa que realitzi activitats econòmiques 
a Catalunya.

3 ter. En aquesta carpeta s’han d’integrar totes les re-
lacions que es produeixin amb les administracions pú-
bliques catalanes al llarg de la vida de l’empresa. La 
carpeta és compartida, compatible i interoperable de 
manera que, d’acord amb els drets i deures de cada 
part, pugui ser consultada i actualitzada, tant per les 
mateixes empreses com per l’Administració, respectant 
el que preveu la normativa de protecció de dades.

3 quarter. Aquesta carpeta actua com a repositori de 
documentació de l’empresa a fi i efecte de fer efectiu el 
dret a no presentar els documents que es trobin en po-
der de qualsevol Administració.

4. La presentació de qualsevol mecanisme d’intervenció 
prèvia davant la Finestreta Única Empresarial, produeix 
els efectes recollits a l’article 13.3 d’aquesta llei.»

25 Esmena núm. 25
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 16. Portal electrònic únic per a les empreses

1. La informació sobre els serveis i tràmits de les dife-
rents administracions públiques que les empreses pu-
guin necessitar s’ha d’unificar en un únic portal elec-
trònic que estigui a disposició d’aquestes.

2. Aquest portal únic s’ha d’organitzar en funció de les 
necessitats de les empreses amb la finalitat de facili-
tar les relacions entre les empreses i les administraci-
ons públiques catalanes, i ha d’incorporar una carpeta 
per a cada empresa que realitzi activitats econòmiques 
a Catalunya.

3. En aquesta carpeta s’han d’integrar totes les relacions 
que es produeixin amb les administracions públiques 
catalanes al llarg de la vida de l’empresa. La carpeta és 
compartida, compatible i interoperable de manera que, 
d’acord amb els drets i deures de cada part, pugui ser 
consultada i actualitzada, tant per les mateixes empre-
ses com per l’Administració, respectant el que preveu la 
normativa de protecció de dades.

4. Aquesta carpeta actua com a repositori de documen-
tació de l’empresa a fi i efecte de fer efectiu el dret a no 
presentar els documents que es trobin en poder de qual-
sevol Administració.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 17, apartat 5

«5. La Comissió es composa de representants de l’admi-
nistració de la Generalitat, l’administració local, tècnics 
de les administracions responsables de la implementa-
ció d’aquesta llei, col·legis professionals, de les cambres 
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, 
així com de les organitzacions empresarials i professio-
nals més representatives. La presidència és exercida de 
manera conjunta per un representant de la Generalitat i 
per un representant dels governs locals.»

27 Esmena núm. 27
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 18, apartat primer

«Article 18. Modificació de la Llei 26/2010, de 3 d’a-
gost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Admi-
nistracions Públiques de Catalunya

Primer. Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 i s’afegeix 
un apartat 4, que passen a tenir la següent redacció: 

3. Les administracions públiques de Catalunya han de 
comptar amb cartes de serveis a disposició de la ciu-
tadania, les empreses i els professionals com a instru-
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ments de millora de la qualitat del servei corresponent, 
en els termes previstos a la normativa vigent.

4. A l’Administració de la Generalitat, les unitats or-
gàniques amb rang mínim de direcció general han de 
disposar d’una carta de serveis per a cadascun dels ser-
veis finalistes que presta, bé individualitzades per cada 
servei o agrupades.

Segon. S’afegeix un nou [...].»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 18, apartat quart

«[...] no avançada

1. Les administracions públiques de Catalunya, en 
el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, han d’establir una solució unificada [...].»

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 18, apartat cinquè

«[...] d’aplicació.

Cinquè. S’afegeix una disposició addicional dissetena

Desplegament reglamentari de les lleis.

El termini ordinari per a desenvolupar reglamentàri-
ament una llei és de sis mesos, tret que una disposició 
legal estableixi un termini diferent.»

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat primer

«[...] establerts reglamentàriament.

5 bis. Quan s’acordi la suspensió temporal d’una pres-
tació d’activitat i/o servei públic aquest serà assumit 
per un ens supramunicipal amb la corresponent dota-
ció econòmica, o bé prestat directament per l’adminis-
tració titular de la competència en cas d’un servei de-
legat.

6. La Comissió de Govern Local [...].»

31 Esmena núm. 31

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat segon

«[...] de serveis.

Segon. Es modifiquen les lletres a) i b) de l’apartat pri-
mer de l’article 17, que queda redactat de la manera se-
güent: 

a) L’expedient s’inicia per acord de l’ajuntament o els 
ajuntaments interessats, del consell o els consells co-
marcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament 
competent en matèria d’Administració local. Es pot ini-
ciar també a petició dels veïns, en una majoria del 50%, 
com a mínim, del darrer cens electoral del municipi o 
de la part o parts d’aquest en el supòsit de segregació. 
En aquest últim cas, l’ajuntament ha d’adoptar l’acord 
en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació 
de la petició en el registre municipal.

b) Els acords municipals o comarcals sobre alteració de 
termes requereixen el vot favorable de la majoria ab-
soluta del nombre legal de membres de la corporació i 
s’han de sotmetre a informació pública per un període 
d’un mes. Les corporacions han de trametre els acords 
al departament competent en matèria d’Administració 
local juntament amb la resolució de les reclamacions i 
les al·legacions presentades, la qual s’ha d’adoptar amb 
el mateix quòrum requerit per a l’acord inicial. També 
s’ha de fer aquesta tramesa quan l’expedient s’ha inici-
at a instància dels veïns per a la segregació de part del 
municipi, encara que l’acord o els acords municipals no 
hi siguin favorables.

Tercer. Es modifica [...].»

32 Esmena núm. 32
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat tercer

«[...] siguin favorables.

Tercer. Es modifica l’apartat primer de l’article 18, que 
queda redactat de la manera següent: 

Correspon al Govern de la Generalitat l’aprovació de 
tots els expedients d’alteració dels termes municipals, 
promoguts d’acord amb el que disposa l’article 17, mit-
jançant decret adoptat a proposta de la persona titular 
del departament competent en matèria d’Administració 
local.

El Govern de la Generalitat ha d’aprovar l’alteració dels 
termes municipals promoguda a iniciativa municipal o 
dels veïns quan es produeix l’acord favorable dels mu-
nicipis interessats i no hi formulen objeccions els orga-
nismes consultius a què es refereix l’article 17.1.d).

Quart. Es modifica [...].»

33 Esmena núm. 33
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat quart

«[...] l’article 17.1.d.

Quart. Es modifica l’article 19, que queda redactat de la 
manera següent: 
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El decret ha de determinar la delimitació dels termes 
municipals, el repartiment del patrimoni, l’assignació 
del personal, la forma en què s’han de liquidar els deu-
tes o els crèdits contrets pels municipis i la fixació de 
la capitalitat, si s’escau. Aquestes determinacions s’han 
d’ajustar als pactes intermunicipals que es poden esta-
blir entre els municipis interessats.

Cinquè. Es modifiquen [...].»

34 Esmena núm. 34
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat cinquè

«[...] interessats.

Cinquè. Es modifiquen els apartats primer, segon i ter-
cer de l’article 31, que queda redactat de la manera se-
güent: 

1. L’acord de canvi de denominació d’un municipi ha 
de ser adoptat pel ple de l’ajuntament i requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació. Abans de l’adopció de 
l’acord municipal, s’ha d’obrir informació pública per 
un termini mínim de trenta dies.

2. L’acord municipal ha de ser tramès al departament 
competent en matèria d’Administració local.

3. Quan la nova denominació acordada per l’ajuntament 
és susceptible de ser confosa amb la d’un altre municipi 
o conté incorreccions lingüístiques o no s’adiu amb la 
toponímia catalana, correspon al Govern de la Genera-
litat, a proposta del departament competent en matèria 
d’Administració local, la resolució definitiva sobre el 
canvi de nom, prèvia audiència del municipi interessat. 
A aquests efectes el Departament pot sol·licitar informe 
de l’Institut d’Estudis Catalans.

Sisè. Es modifiquen [...].»

35 Esmena núm. 35
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat sisè

«d’Estudis Catalans.

Sisè. Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat primer 
de l’article 79, queden redactades de la manera següent: 

b) En el primer cas, l’ajuntament ha d’adoptar l’acord en 
el termini d’un mes, a comptar de la presentació de la 
petició en el registre municipal.

c) L’acord municipal sobre constitució de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada ha de determinar les compe-
tències que, d’acord amb l’article 82 d’aquesta Llei, ha 
d’assumir l’entitat, i el sistema de participació en els 
ingressos de l’ajuntament. L’acord s’ha de sotmetre al 
tràmit d’informació pública per un termini d’un mes; 

un cop transcorregut aquest termini, s’ha de trametre al 
departament competent en matèria d’Administració lo-
cal, juntament amb la resolució de les al·legacions pre-
sentades, les quals s’han d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal dels membres 
de la corporació. També s’ha de fer la tramesa quan 
l’expedient s’ha iniciat a instància dels veïns, encara 
que l’acord municipal no hi sigui favorable.

Setè. Es modifiquen [...].»

36 Esmena núm. 36
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat setè

«[...] sigui favorable.

Setè. Es modifiquen els apartats primer i tercer de 
l’article 119, que queden redactats de la manera se-
güent: 

1. El projecte d’estatuts s’ha de sotmetre a informació 
pública, per un termini de trenta dies, mitjançant la 
inserció d’anuncis en els taulers d’edictes dels ajunta-
ments i la publicació al DOGC.

3. El projecte definitiu d’estatuts s’ha de trametre al de-
partament competent en matèria d’Administració local 
perquè, en el termini d’un mes, emeti informe d’acord 
amb la legalitat vigent, un cop escoltat el consell co-
marcal.

Vuitè. Es modifica [...].»

37 Esmena núm. 37
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat vuitè

«[...] consell comarcal.

Vuitè. Es modifica la lletra b) de l’article 121, que queda 
redactada de la manera següent: 

b) L’informe preceptiu i no vinculant del departament 
competent en matèria d’Administració local.

Novè. S’afegeix [...].»

38 Esmena núm. 38
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat desè

«[...] de tècnic local.

Es pot procedir a l’adquisició directa de béns immo-
bles quan ho requereixin les peculiaritats dels béns, 
les necessitats del servei a satisfer o les limitacions 
del mercat immobiliari. En aquests casos s’ha d’incor-
porar informe previ del secretari o de la secretària de 
l’entitat local. Quan el bé que es pretén adquirir ex-
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cedeix del 40% dels recursos ordinaris del pressupost 
consolidat de la corporació es requerirà també l’infor-
me previ del departament de la Generalitat competent 
en règim local. Aquest informe s’ha d’emetre en el ter-
mini de vint dies.

Es pot procedir a l’adquisició [...].»

39 Esmena núm. 39
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19, apartat tercer

«[...] caps de bestiar.

12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modali-
tat, categories i especialitats.

12.39. Bugaderies [...]

12.44.a. Instal·lacions per a la radiocomunicació em-
plaçades en demarcació urbana o en espais inclosos 
en el Pla d’espais d’interès natural, o que, d’acord amb 
el planejament urbanístic municipal, són qualificats de 
protecció especial.

12.46. Activitats de [...].»

40 Esmena núm. 40
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 10, apartat tercer

«[...] superior a 500 m.

12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa 
d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractament sil-
vícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradu-
res,...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, 
briquetes, ...) amb una capacitat superior a 10.000 m3.»

41 Esmena núm. 41

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 22, apartat segon

«[...] del paisatge.

h) La instal·lació d’hivernacles i instal·lacions simi-
lars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal-
lacions siguin inferiors a un metre d’alçada.

i) La tala [...].»

42 Esmena núm. 42
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició addicional primera, apartat 2

«2. La Finestreta Única Empresarial i el Portal únic 
per les empreses, a què fan referència l’article 15 i 16, 
han d’integrar [...] i estar plenament operativa en el ter-
mini de [...].»

43 Esmena núm. 43
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició addicional quarta, apartat 1

«[...] prèvia quan, d’acord amb l’article 22 d’aquesta 
Llei, [...].»

44 Esmena núm. 44
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició addicional setena

«[...] a que fa referència l’article 13.»

45 Esmena núm. 45
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició addicional vuitena

«L’informe preceptiu favorable per risc d’incendi re-
gulat a l’article 21 d’aquesta Llei, [...].»

46 Esmena núm. 46
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició transitòria segona

«Mentre no s’adapti el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig, a l’article 22 d’aquesta Llei: 

a) Les remissions internes als articles 5, 6 i 71 del 
propi Reglament s’han d’entendre efectuades al rè-
gim d’intervenció que resulta de l’article 22 d’aquesta 
Llei.

b) Els articles 33 a 36 d’aquest Reglament s’han de 
continuar aplicant als supòsits d’obres que, d’acord 
amb l’article 22 d’aquesta Llei, passen a subjectar-se al 
règim de comunicació prèvia.»

47 Esmena núm. 47
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició final tercera

«[...] adaptats al que disposa l’article 22 primer, que 
s’aprovin inicialment [...].»
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48 Esmena núm. 48
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

A l’annex II

«561. Restaurants i establiments de menjar. Si la su-
perfície construïda es igual o superior a 1.200 m2 i 
amb un aforament igual o superior a 500 m2.»

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Alicia Alegret Martí
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC 

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 113234)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 200-
00037/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 2

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei és aplicable a les administracions públi-
ques de Catalunya següents: 

a) L’Administració de la Generalitat.

b) Les entitats que integren l’Administració local.

c) L’Administració pròpia de l’Aran.

[...]

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 3

Article 3. Finalitats de la Llei

Són finalitats d’aquesta Llei: 

a) La millora en i la simplificació de la tramitació, per 
part de l’administració de la Generalitat i l’adminis-
tració local de Catalunya, dels procediments admi-
nistratius, especialment els tendents al control de les 
activitats econòmiques subjectes a la intervenció ad-
ministrativa que estableix la legislació sectorial.

[...]

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 8

Article 8. Règim sancionador

1. L’endegament d’activitats econòmiques sense haver 
presentat la comunicació prèvia o declaració responsable, 
i la inexactitud de caràcter essencial o falsedat d’aques-
tes, és objecte de sanció d’acord amb les previsions de 
la normativa sectorial que resulti d’aplicació. En defecte 
de norma sancionadora específica d’aplicació preferent, 
aquesta conducta es tipifica com a infracció de caràcter 
greu, i es sanciona amb una multa de fins a 6.000 euros, 
sens perjudici del que disposi la normativa sectorial.

2. El procediment i criteris per a la imposició de sanci-
ons s’ajustarà a les disposicions generals per a l’exer-
cici de la potestat sancionadora.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 13.1

Article 13. Règims d’intervenció aplicable a les acti-
vitats econòmiques innòcues o de baix risc que es de-
senvolupen en un establiment

13.1. Els règims d’intervenció de les activitats econò-
miques, en el marc d’aquesta capítol, hauran d’anar 
sempre acompanyats d’evidències documentals, i són 
els següents: 

[...]

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 13.7

[...]

13.7. Els certificats tècnics a què fa referència aquest arti-
cle s’han de limitar a constatar els requeriments exigibles 
a l’activitat determinada, i hauran de ser lliurats a l’Admi-
nistració juntament amb la declaració responsable.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A l’article 17

Article 17. Comissió per a facilitar l’accés i l’exercici a 
les Activitats Econòmiques

[...]

17.4. El Govern Parlament ha d’establir l’organització, 
el règim de funcionament i la composició d’aquesta 
Comissió.
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7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A l’article 17.5

5. La Comissió es composa de representants de l’admi-
nistració de la Generalitat, l’administració local, de les 
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de 
Catalunya, de les entitats municipalistes, dels principals 
col·legis professionals, així com de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives. La presi-
dència és exercida per un representant de la Generalitat.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 19

Article 19. Modificació del Text Refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

Primer. S’afegeix un article 69 bis, amb la redacció se-
güent: 

Procediment voluntari per a la suspensió temporal de 
la prestació de determinats serveis per part dels mu-
nicipis

1. Els municipis, en exercici de les competències atri-
buïdes per les lleis sectorials que els hi són aplicables, 
han de prestar les activitats i els serveis públics que en 
aquestes s’hi estableixin.

2. Excepcionalment, els municipis que es trobin en 
una situació d’insuficiència de recursos en termes de 
capacitat fiscal, entesa com la potestat i capacitat de 
recaptar tributs preus públics, poden suspendre de for-
ma temporal la prestació d’activitats i serveis públics 
que una llei sectorial catalana els hi hagi atribuït. En 
cap cas, la suspensió pot afectar els serveis mínims es-
tablerts per l’article 67.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 19

[...]

Tretzè. Es modifiquen les lletres b) i c), es reenumera 
la lletra c) de l’apartat primer, es reformula l’apartat 
tercer, i s’hi afegeixen els apartats quart i cinquè de 
l’article 236, que queda redactat de la manera següent: 

1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciuta-
dans pels mitjans següents: 

a) Aprovació d’ordenances i bans.

b) Submissió a llicència i a altres actes de control pre-
ventiu. Quan es tracti de l’accés i de l’exercici d’ac-

tivitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de con-
formitat amb la normativa reguladora del lliure accés 
a les activitats de serveis i al seu exercici, sempre en 
consonància amb els annexes I i II de la present llei.

c) Submissió a comunicació prèvia o a declaració res-
ponsable, de conformitat amb la normativa reguladora 
del procediment administratiu, sempre en consonàn-
cia amb els annexes I i II de la present llei.

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 22

Article 22. Modificació del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme

[...]

Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística

1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia amb 
les excepcions que estableix l’article 187 ter els actes 
següents: 

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels ter-
renys

b) Les parcel·lacions urbanístiques.

c) La construcció d’edificis de nova planta i la inter-
venció en els edificis existents que, d’acord amb la le-
gislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o 
parcial d’aquests edificis.

d) La primera utilització i ocupació parcials dels edi-
ficis.

e) El canvi d’ús a residencial dels edificis.

f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que 
alterin les característiques del paisatge.

h) La instal·lació d’hivernacles i instal·lacions similars

i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbus-
tiva.

j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de ca-
mins rurals.

k) La constitució o modificació d’un règim de propie-
tat horitzontal, simple o complexa.

l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un 
projecte d’urbanització.

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions 
similars, ja siguin provisionals o permanents.

n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de submi-
nistrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefo-
nia o altres serveis similars i la col·locació d’antenes o 
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dispositius de telecomunicacions, excepte aquelles in-
fraestructures relatives a les xarxes públiques de comu-
nicacions electròniques que, d’acord amb la legislació 
sobre telecomunicacions, se subjectin al règim de de-
claració responsable que s’hi estableix.

11 Esmena núm. 11

De supressió i addició
GP de Ciutadans

A la disposició addicional primera

1. Per fer efectiu l’exercici de les funcions previstes a 
l’article 14 les administracions públiques de Catalunya 
adoptaran el model organitzatiu de la Finestreta Única 
Empresarial. Per prestar de manera eficient aquest ser-
vei, els ens locals poden emprar bé les solucions tec-
nològiques que el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya posa al seu abast o bé les solucions pròpi-
es sempre que siguin interoperables amb els sistemes 
d’informació de la Generalitat de Catalunya.

2. La Finestra Única Empresarial i el Portal únic per les 
empreses, a què fan referència els articles 15 i 16, han 
d’integrar tots els procediments de totes les administra-
cions públiques de Catalunya i estar plenament opera-
tius en el termini màxim de 6 mesos d’un any a partir 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, llevat del municipis 
que hagin d’integrar les seves solucions tecnològiques 
pròpies, que disposaran de 6 mesos addicionals.

12 Esmena núm. 12
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A la disposició addicional sisena

Les administracions públiques que tenen atribuïdes 
les competències en matèria de cooperació i assis-
tència als governs locals poden hauran d’adoptar les 
mesures instrumentals i de foment necessàries per 
l’efectiva aplicació d’aquesta llei, així com establir 
instruments voluntaris de cooperació en el supòsit 
de suspensió temporal de serveis previst a l’article 
69 bis del Text refós de la Llei Municipal i de Rè-
gim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP de Ciutadans

A la disposició derogatòria única

Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 5 i els arti-
cles 6 i 71 del Reglament sobre protecció de la lega-
litat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig.

Es deroga la disposició addicional segona del Decret 
legislatiu 3/2010 per a l’adequació de normes amb 
rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament 

i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior.

Es deroguen l’apartat 2 de l’article 18, els articles 258 
a 268, i 272 a 281 del Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es deroguen igualment tots aquells preceptes de dispo-
sicions amb rang igual o inferior que siguin contraris 
a la present llei.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113235 i 113742)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
200-00037/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

«Article 13. Règims d’intervenció aplicable a les acti-
vitats econòmiques innòcues o de baix risc que es de-
senvolupen en un establiment

1. Els règims d’intervenció de les activitats econòmi-
ques, en el marc d’aquesta capítol, són els següents: 

a) Les activitats innòcues estan subjectes a declaració 
responsable.

El titular, o la persona que el representi, ha de posar 
en coneixement de l’Administració pública competent 
l’inici d’una determinada activitat mitjançant la pre-
sentació d’una declaració responsable en la qual ha de 
declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els 
requisits establerts per la normativa vigent per accedir 
a l’exercici de l’activitat econòmica, que disposa d’un 
certificat tècnic del seu compliment i que es compro-
met a mantenir-ne el compliment durant la vigència de 
l’exercici de l’activitat.

b) Les activitats de baix risc estan subjectes al règim 
de comunicació prèvia.

El titular, o la persona que el representi, ha de posar 
en coneixement de l’Administració pública compe-
tent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació 
prèvia, en els termes previstos a la llei 26/2010 del 3 
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d’agost, de règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya, que ha d’anar 
acompanyada del projecte tècnic justificatiu del com-
pliment dels requisits establerts per la normativa vi-
gent per accedir a l’exercici de l’activitat econòmica 
signat per un tècnic o tècnica competent, i del certifi-
cat del tècnic o tècnica competent que sigui responsa-
ble de la posada en funcionament de l’activitat.

2. La declaració responsable o la comunicació prèvia 
a què es refereixen els apartats anteriors ha de conte-
nir una manifestació explícita sobre la conformitat de 
l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl 
aplicable i amb la normativa en matèria de prevenció 
d’incendis i mediambiental.

3. La presentació de la declaració responsable o co-
municació prèvia a què es refereixen els apartats an-
teriors, habiliten de forma immediata per a l’exercici 
de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, al 
temps que faculta a l’Administració a realitzar qualse-
vol actuació de comprovació.

4. Les administracions públiques no poden introdu-
ir el règim d’autorització en el desenvolupament 
reglamentari de les diferents normes sectorials 
que afectin les activitats econòmiques regulades en 
aquest capítol.

5. Les activitats descrites en els annexos I i II que es-
tiguin connectades al sistema públic de sanejament no 
necessiten permís d’abocament previ ni l’informe de 
compatibilitat urbanística, sens perjudici de les actua-
cions de comprovació i inspecció posteriors.

6. En el cas que les obres de condicionament dels 
locals per dur a terme una activitat econòmica dels 
annexos I i II estiguin subjectes al règim de comu-
nicació prèvia que estableix la legislació urbanísti-
ca, aquesta comunicació habilita el titular per iniciar 
l’activitat econòmica si conté els requisits que exi-
geix l’apartat 1.

7. Els certificats tècnics a què fa referència aquest arti-
cle s’han de limitar a constatar els requeriments exigi-
bles a l’activitat determinada.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un apartat segon bis a l’article 18

«Segon bis. Es modifica l’apartat 3 de l’article 110, que 
passa a tenir la següent redacció: 

3. Els convenis i els protocols s’han de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web 
del Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la 
Transparència.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

A l’article 20

«Article 20. Modificació dels annexos II i III de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control am-
biental de les activitats

Primer. S’elimina l’epígraf 12.36 i 12.44.a, s’afegeix 
l’epígraf 12.59 i es modifiquen els epígrafs 12.39 i 
12.41 de l’annex II de la Llei 20/2009, que queden re-
dactats de la manera següent: 

Annex II

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental: 

12.39. Bugaderia industrial, amb una superfície supe-
rior a 750 m2.

12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una su-
perfície superior a 750 m2.

12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa 
d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments 
silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serra-
dures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, 
briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3

Segon. Es suprimeixen de l’annex III de la Llei 
20/2009 els epígrafs següents: 

1.6. Generadors de vapor amb una capacitat de fins a 4 
tones de vapor per hora.

1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica 
de fins a 2.000 tèrmies per hora.

1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a la 
fabricació d’energia elèctrica, vapor i aigua calenta, 
amb una potència tèrmica de fins a 0.2 MW.

6.9. Filatura del capoll del cuc de seda

11.8 Desmuntatge de cotó

12. 27. Centres geriàtrics

12.28. Centres de diagnosi per la imatge

12.29. Serveis funeraris

12.30. Cementiris

12.36. Establiments hotelers en tots els grups, modali-
tats, categories i especialitats amb un nombre d’habita-
cions de fins a 400

12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de natu-
ra i albergs de joventut

12.40. Bugaderies no industrials

12.44.b Instal·lacions per a la radiocomunicació em-
plaçades en una demarcació no urbana. Instal·lacions 
per a la radiocomunicació incloses en l’epígraf 12 de 
l’annex II, quan així ho acordi l’ajuntament en el terme 
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municipal del qual s’emplacen, sempre que en les instal-
lacions la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) 
sigui inferior a 100 watts

12.45. Campaments juvenils

12.48. Centres docents

12.49. Establiments comercials amb una superfície to-
tal superior a 400 m2

12.56. Establiments de turisme rural en tots els grups 
i modalitats

12.57. Establiments d’apartaments turístics

12.58. Activitats d’emmagatzematge de productes de 
roca ornamental.

Tercer. S’afegeix l’epígraf 12.39 i 12.59 i es modifi-
quen els epígrafs 11-1 a), 12.41 i 12.46 de l’annex III 
de la Llei 20/2009, que resten redactats com segueix: 

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 i superior a 30 caps de bestiar.

12 39. Bugaderies industrials, amb una superfície de 
fins a 750 m2

12.41. Instal·lacions per la neteja en sec amb una su-
perfície de fins a 750 m2

12.46. Activitats de garatge i aparcaments de vehicle 
amb una superfície superior a 500 m.

12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa 
d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments 
silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serra-
dures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, 
briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’Article 21

«Article 21. Modificació de la Llei 3/2010, de 18 de fe-
brer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis

Primer. Es modifica l’article 20, en els termes se-
güents: 

1. Les administracions municipals a les quals corres-
pongui tramitar les llicències d’obres, en exercici de 
llur competència municipal en matèria de prevenció 
d’incendis i sens perjudici de les altres actuacions que 
duguin a terme d’acord amb el que estableixi la nor-
mativa de règim local, abans de dictar la resolució cor-
responent han de verificar, en els casos que ho deter-
minin la normativa tècnica, la normativa reguladora 
d’aquestes llicències o la normativa municipal dictada 
a l’efecte, que els projectes tècnics aportats pels sol·
licitants, que han de ser signats per un tècnic o tècnica 

competent, s’ajusten a la normativa vigent de preven-
ció i seguretat en matèria d’incendis. En els supòsits 
detallats en l’annex 1, aquesta verificació s’ha de rea-
litzar, d’acord a l’article 22, l’Administració de la Ge-
neralitat i s’ha de fer l’acte de comprovació d’acord 
amb les condicions que estableix l’article 25.

2. Els establiments o les activitats subjectes a comunica-
ció prèvia d’acord amb llur regulació específica o d’acord 
amb la Llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i que no estiguin inclosos a l’annex 1 
d’aquesta Llei 3/2010, no precisen d’una verificació de les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
prèviament a la seva posada en funcionament. La comu-
nicació prèvia s’ha d’acompanyar d’un projecte tècnic re-
dactat i signat per un tècnic o tècnica competent i d’una 
certificació tècnica d’adequació de l’establiment a les me-
sures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis con-
forme a la reglamentació tècnica d’aplicació, signada per 
un tècnic o tècnica competent.

3. Els establiments o activitats subjectes a declaració 
responsable d’acord amb llur regulació específica o 
d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i que no estiguin inclosos a 
l’annex 1 d’aquesta Llei 3/2010, no precisen d’una ve-
rificació de les condicions de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis prèviament a la seva posada en fun-
cionament. La declaració responsable ha de contenir 
l’asseveració que el titular disposa d’un certificat tèc-
nic, signat per un tècnic o tècnica competent relatiu al 
compliment de les condicions tècniques exigibles a l’es-
tabliment o activitat, incloent les relatives a la prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis, i ha d’incorporar les 
dades identificatives del tècnic o tècnica competent.

4. Els establiments o activitats inclosos a l’annex 1, que 
per tant es consideren de risc important, que no preci-
sin de llicència d’obres i no es trobin subjectes a llicèn-
cia municipal per a establiments oberts al públic, resten 
subjectes a informe previ per risc d’incendi emès per la 
direcció general competent en matèria de prevenció i 
extinció d’incendis, prèvia presentació a l’administració 
municipal corresponent del projecte tècnic descriptiu i 
justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica 
en matèria d’incendis d’aplicació. Sobre aquests establi-
ments s’ha de realitzar l’acte de comprovació d’acord 
amb les condicions que estableix l’article 25.

5. Els establiments o activitats inclosos a l’annex 1, que 
per tant es consideren de risc important, que es trobin 
subjectes a un règim de llicència municipal per a es-
tabliments oberts al públic, estan subjectes al règim 
d’intervenció administrativa en matèria d’incendis per 
part de l’Administració de la Generalitat, el qual s’in-
tegra en els processos d’obtenció d’aquesta llicència.

6. Les administracions municipals poden exercir l’ac-
ció inspectora i, si escau, el règim sancionador que 
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correspongui, sobre els establiments, les activitats i els 
edificis, amb posterioritat a la seva posada en funci-
onament o ocupació, i poden establir plans i progra-
mes d’inspecció. A aquests efectes, les administraci-
ons municipals poden adaptar la seva organització, en 
la mesura del que sigui convenient, als procediments 
i les condicions establertes a la secció quarta, referida 
a la inspecció, i a la secció cinquena, referida al règim 
sancionador, del capítol III del títol IV, complementà-
riament al que hi estableixen els procediments i nor-
mes de règim local.

Segon. S’afegeix un nou article 22 bis, que queda re-
dactat de la forma següent: 

Article 22 bis. Informe preceptiu per risc d’incendi

1. És necessari obtenir informe preceptiu per risc d’in-
cendi per a exercir aquelles activitats que, trobant-se sub-
jectes a control preventiu de la Generalitat de Catalunya 
segons aquesta Llei, no requereixen llicència d’obres, ni 
tampoc llicència per establiments oberts al públic.

2. L’interessat ha de sol·licitar l’emissió de l’informe 
previ mitjançant la presentació a l’ajuntament on s’ha 
d’exercir l’activitat on es trobarà la instal·lació o esta-
bliment, del document de sol·licitud acompanyat de la 
documentació prevista a l’article 22.

3. Els serveis municipals han de trametre la documen-
tació a la direcció general competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis, la qual ha de procedir 
a l’anàlisi de la documentació presentada i a l’emis-
sió de l’informe, que té caràcter vinculant. La direc-
ció general competent en matèria de prevenció i extin-
ció d’incendis, una vegada emès l’informe, el tramet 
a l’Ajuntament corresponent, per tal que el notifiqui a 
l’interessat.

Tercer. Es modifica l’annex 1, en els següents termes: 

Es suprimeixen els epígrafs

12. Línies aèries de conducció elèctrica d’alta tensió 
instal·lades en sòl no urbà.

13. Subestacions elèctriques

14. Instal·lacions de conducció de gasos i líquids infla-
mables i combustibles»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 22

«Article 22. Modificació del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme

Primer. S’afegeix un apartat 8 a l’article 9 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, de 3 d’agost, amb el redactat següent: 

8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edi-
ficació i ús del sòl no poden establir restriccions a l’ac-
cés o a l’exercici de les activitats econòmiques que vul-
nerin la Directiva de serveis. En el cas que per raons 
imperioses d’interès general s’hagi d’establir alguna 
restricció, aquesta restricció ha d’ajustar-se als principis 
de necessitat, proporcionalitat i no discriminació i que-
dar convenientment justificada en la memòria del pla.

Segon. Es modifica l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, que queda redactat de la manera 
següent: 

Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística

1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia amb 
les excepcions que estableix l’article 187 ter els actes 
següents: 

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels ter-
renys.

b) Les parcel·lacions urbanístiques.

c) La construcció d’edificis de nova planta i la inter-
venció en els edificis existents que, d’acord amb la le-
gislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o 
parcial d’aquests edificis.

d) La primera utilització i ocupació parcials dels edi-
ficis.

e) El canvi d’ús a residencial dels edificis.

f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que 
alterin les característiques del paisatge.

h) La instal·lació d’hivernacles i instal·lacions similars.

i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de ca-
mins rurals.

k) La constitució o modificació d’un règim de propie-
tat horitzontal, simple o complexa.

l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un 
projecte d’urbanització.

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions 
similars, ja siguin provisionals o permanents.

n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de submi-
nistrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefo-
nia o altres serveis similars i la col·locació d’antenes o 
dispositius de telecomunicacions, excepte aquelles in-
fraestructures relatives a les xarxes públiques de comu-
nicacions electròniques que, d’acord amb la legislació 
sobre telecomunicacions, se subjectin al règim de de-
claració responsable que s’hi estableix.

2) També estan subjectes a la llicència urbanística prè-
via amb les excepcions que estableix l’article 187 ter: 
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a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de 
protecció patrimonial cultural o urbanística.

b) Els usos i les obres provisionals.

c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els 
de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanit-
zable i urbanitzable no delimitat.

Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia

Estan subjectes a la comunicació prèvia amb les ex-
cepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter els 
actes següents: 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i 
les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabi-
litació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elabo-
ració d’un projecte tècnic.

b) La primera utilització i ocupació dels edificis.

c) El canvi d’ús dels edificis i instal·lacions, excepte a 
residencial.

d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda 
visibles des de la via pública.

f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense 
constituir o modificar un règim de propietat horitzon-
tal, simple o complexa, comporten un increment del 
nombre d’habitatges, establiments o altres elements 
susceptibles d’aprofitament privatiu independent res-
pecte dels autoritzats en una llicència urbanística an-
terior.

g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a 
terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no deli-
mitat i que estiguin emparats en un projecte d’actua-
ció específica o en un pla urbanístic que ordeni amb 
el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no 
requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mit-
jançant llicència urbanística o comunicació prèvia.

No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència 
urbanística o comunicació prèvia, els actes següents: 

a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els 
projectes d’urbanització.

b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els pro-
jectes de reparcel·lació.

c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en 
compliment d’una ordre d’execució o de restauració, 
quan no requereixin projecte tècnic o quan la mateixa 
ordre o l’acte que ordena la seva execució subsidiària 
incorpori el projecte tècnic requerit.

d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat: 

Primer. Els moviments de terra, l’explanació de ter-
renys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de 
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vege-
tació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instru-
ment d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’ad-
ministració forestal i de l’administració competent en 
matèria de medi ambient.

Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació ar-
bustiva que s’executin sota la intervenció d’una admi-
nistració competent en matèria de protecció del domi-
ni públic i de l’administració competent en matèria de 
medi ambient.

Tercer. S’afegeix un nou apartat «3» a l’article 68 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que 
queda redactat de la següent forma: 

«68.3. Els plans especials urbanístics autònoms no es-
tan sotmesos a avaluació ambiental estratègica.

El control ambiental dels plans especials urbanístics 
autònoms queda garantit a través del control dels pro-
jectes de les infraestructures que s’executen directa-
ment mitjançant aquests instruments.

En cas que el projecte estigui subjecte a avaluació 
d’impacte ambiental, el pla especial haurà d’incorpo-
rar l’obligació d’acomplir amb les prescripcions que 
resultin d’aquest tràmit.

Si un projecte no està sotmès avaluació d’impacte am-
biental d’acord amb la normativa aplicable, el pla 
especial urbanístic autònom que es formuli per exe-
cutar-lo tampoc no s’ha de sotmetre a cap tipus de pro-
cediment d’avaluació ambiental.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 22 bis

Article 22 bis. Modificació del Decret 64/2014, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre pro-
tecció de la legalitat urbanística, amb el següent re-
dactat: 

«Primer. Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 46 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, que queda redactada de la següent forma: 

b) La implantació d’infraestructures no previstes en el 
planejament territorial o urbanístic relatives als siste-
mes urbanístics generals de comunicacions o d’equipa-
ment comunitari, quan no estan emparades en un pro-
jecte sectorial executiu vinculant per al planejament 
urbanístic. No serà exigible l’aprovació o modificació 
d’un pla especial per obtenir llicència urbanística en 
casos de modificacions no substancials d’infraestruc-
tures existents d’acord amb la definició que estableixi 
la legislació sectorial corresponent.
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Segon. Es modifica l’apartat 2 de l’article 48 del De-
cret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment sobre protecció de la legalitat urbanística, que 
queda redactat de la següent forma: 

48.2 Les ampliacions que no superin el 30% de les 
obres preexistents i autoritzades amb l’aprovació prè-
via d’un projecte d’actuació específica no exigeixen 
l’aprovació d’un nou projecte d’actuació específica.

En cas d’infraestructures de serveis tècnics com línies 
elèctriques, aqüeductes, gasoductes, línies de teleco-
municacions o similars, per al còmput de l’increment 
respecte les obres preexistents es tindrà en considera-
ció la franja de sòl ocupada per la infraestructura, de-
finida per les servituds legals de les mateixa.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

A la disposició addicional setena

«Disposició addicional setena. Mitjançant ordre del 
departament competent en matèria de prevenció, ex-
tinció d’incendis i salvaments, es podrà concretar el 
contingut del certi3cat tècnic per la posada en funci-
onament de l’activitat a que fa referència l’article 13.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Convergència i Unió

Nova disposició addicional

«Disposició addicional

Regles a aplicar fins a l’adaptació de la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i pro-
grames, a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avalu-
ació ambiental.

Mentre no es porta a terme l’adaptació de la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes a la normativa bàsica continguda a la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambien-
tal, s’apliquen les previsions de la Llei 6/2009, del 28 
d’abril, que no contradiguin la normativa bàsica es-
mentada, d’acord amb les regles següents: 

1. En matèria de denominació dels procediments, dels 
documents i dels actes administratius que se’n deriven

a) El procediment que a la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
es denomina procediment d’avaluació ambiental, pas-
sa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària. El procediment que en la Llei 
descrita es denomina procediment de decisió prèvia 
d’avaluació ambiental, passa a denominar-se proce-
diment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.

b) L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, 
el document de referència i l’informe de sostenibilitat 
ambiental, previstos a la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 

passen a denominar-se, respectivament, document ini-
cial estratègic, document d’abast de l’estudi ambiental 
estratègic i estudi ambiental estratègic.

c) La documentació ambiental que cal presentar per 
iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègi-
ca simplificada, a més de l’esborrany del pla o progra-
ma, es denomina document ambiental estratègic.

d) L’acord sobre la memòria ambiental previst a la 
Llei 6/2009, del 28 d’abril, que posa fi al procediment 
d’avaluació ambiental, queda substituït per la declara-
ció ambiental estratègica. La decisió prèvia d’avalua-
ció ambiental prevista en aquella norma passa a deno-
minar-se informe ambiental estratègic.

2. En matèria de terminis 

a) El termini de consultes a les administracions públi-
ques afectades i a les persones interessades que realitza 
l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació ambi-
ental estratègica ordinària i en el procediment d’avalua-
ció ambiental estratègica simplificada és d’un mes.

b) El termini per formular l’informe ambiental estratè-
gic en el procediment d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada és d’un mes, un cop transcorregut el ter-
mini de les consultes a les administracions públiques 
afectades i a les persones interessades.

c) El termini per formular la declaració ambiental 
estratègica en el procediment d’avaluació ambiental es-
tratègica ordinària és de tres mesos, comptats des de la 
recepció de l’expedient d’avaluació ambiental estratè-
gica complet.

3. En matèria de resolució de discrepàncies

Correspon al conseller o consellera del departament 
competent en matèria de medi ambient resoldre les dis-
crepàncies entre l’òrgan competent per aprovar un pla 
o programa i l’òrgan ambiental sobre el contingut de 
l’informe ambiental estratègic o de la declaració am-
biental estratègica, quan el pla o programa es refereixi 
a matèries competència del mateix departament, i al 
Govern de la Generalitat quan es refereixi a matèries 
competència d’un departament diferent.

4. En matèria d’avaluació ambiental estratègica sim-
plificada

En el cas que el promotor d’un pla o programa, o d’una 
modificació d’aquest, subjecte a avaluació ambiental es-
tratègica simplificada consideri, sense necessitat de cap 
estudi o treball addicional, que no té efectes significatius 
sobre el medi ambient, la informació del document ambi-
ental estratègic ha de consistir en la justificació d’aquesta 
circumstància. Si l’òrgan ambiental constata que el pla 
o programa, o la modificació, no té efectes significatius 
sobre el medi ambient ni hi ha cap Administració pública 
afectada, pot determinar directament en l’informe ambi-
ental estratègic que el pla o programa, o la modificació, 
no té efectes significatius sobre el medi ambient, sense ne-
cessitat d’efectuar cap consulta prèvia.



20 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 542

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 49

5. En matèria d’avaluació ambiental estratègica del 
planejament urbanístic 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordi-
nària: 

– Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.

– Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació.

– Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el 
marc per a la futura autorització de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui 
tenir efectes apreciables en espais de la xarxa Natura 
2000 en els termes previstos en la Llei 42/2007, de 13 de 
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o 
en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.

– Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que 
estableixin el marc per a la futura autorització de pro-
jectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte am-
biental o que puguin tenir efectes apreciables en espais 
de la xarxa Natura 2000 en els termes previstos en la 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural 
i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais 
d’interès natural.

– Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que 
són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinà-
ria que constitueixin variacions fonamentals de les es-
tratègies, les directrius i les propostes o de la crono-
logia del pla que produeixin diferències en els efectes 
previstos o en la zona d’influència.

– Sisè. Els instruments de planejament urbanístic in-
closos en l’apartat b), quan així ho determini l’òrgan 
ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol-
licitud del promotor.

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica sim-
plificada: 

– Primer. Els plans directors urbanístics i les normes 
de planejament urbanístic.

– Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans espe-
cials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos en 
l’apartat tercer de la lletra a) quan desenvolupen pla-
nejament urbanístic general no avaluat ambientalment 
o planejament urbanístic general avaluat ambiental-
ment si aquest ho determina.

– Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels 
apartats primer i segon que constitueixin variacions fo-
namentals de les estratègies, les directrius i les propos-
tes o de la cronologia del pla que produeixin diferències 
en els efectes previstos o en la zona d’influència.

– Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que 
són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinà-
ria que no constitueixin variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la cro-
nologia del pla, però que produeixin diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència.

c) No han de ser objecte d’avaluació ambiental estra-
tègica per la seva manca d’efectes significatius sobre 
el medi ambient o pel fet d’haver estat ja avaluats els 
efectes en el planejament urbanístic general: 

– Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs 
en l’apartat tercer de la lletra a) que es refereix només 
a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic 
general avaluat ambientalment.

– Segon. Les modificacions de planejament urbanístic 
no incloses en l’apartat quart de la lletra a) que es refe-
reixen només a sòl urbà.

d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no 
urbanitzable que no qualifiquin sòl i el seu contingut 
es restringeixi a l’establiment d’actuacions executables 
directament sense requerir el desenvolupament de pro-
jectes d’obres posteriors no s’aplica cap procediment 
d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans hau-
ran de seguir el procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental ordinària o simplificada, si escau.

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efec-
tes significatius sobre el medi ambient les modificaci-
ons dels plans urbanístics que no constitueixen varia-
cions fonamentals de les seves estratègies, directrius i 
propostes o la seva cronologia i que no produeixen di-
ferències en els efectes previstos o en la zona d’influèn-
cia. Per obtenir aquesta declaració, el promotor, en la 
fase preliminar de l’elaboració de la modificació, ha de 
presentar una sol·licitud on justifiqui els extrems des-
crits. El termini per adoptar i notificar la declaració 
és d’un més des de la presentació de la sol·licitud. La 
manca de resolució expressa té efectes desestimatoris.

Les previsions contingudes en aquesta regla 5 compor-
ten la no aplicació dels preceptes de la Llei 6/2009, del 
28 d’abril, següents: 

les lletres c) i d) de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 
7; lletres c) i d), i la lletra e) quant a la seva referència a 
les lletres c) i d), de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 
8, i l’apartat 2 de l’Annex 1 de la Llei 6/2009.

6. Els procediments d’avaluació ambiental estratègi-
ca iniciats a partir de l’entrada en vigor de la Llei, es 
regeixen per les previsions de la Llei 6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes en 
allò que no contradigui la normativa bàsica contingu-
da en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i en la resta 
per les previsions d’aquesta normativa bàsica.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

Nova disposició addicional

«Disposició addicional

1. El conseller o consellera del departament compe-
tent en matèria d’indústria, sense perjudici de les com-
petències atribuïdes als diferents departaments, en el 
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marc d’aquesta Llei i per a l’impuls de l’activitat eco-
nòmica, pot proposar al Govern, per a la seva apro-
vació, projectes d’interès general que afavoreixin els 
processos de transformació sectorial i/o reconversió 
industrial d’àmbits on hagi predominat històricament 
un únic tipus d’indústria, l’explotació de recursos na-
turals, com els jaciments i la resta de recursos geolò-
gics, o similars, i que estiguin en fase de disminució 
important, transformació o tancament de l’activitat 
principal.

L’aprovació dels projectes definits al paràgraf  anterior 
suposarà la subjecció dels mateixos als principis 
d’aquesta Llei en matèria de simplificació adminis-
trativa en l’exercici de les activitats econòmiques, als 
efectes d’una materialització eficaç i eficient dels ma-
teixos i donar compliment a les finalitats recollides a 
l’article tercer.

2. La configuració i aprovació d’aquests tipus de pro-
jectes, haurà de contribuir a potenciar tant la coor-
dinació, col·laboració i assistència entre les diferents 
Administracions i ens públics amb competències en 
el concret àmbit sobre el que recaiguin, com la col-
laboració publico-privada.

A tal efecte, es podran subscriure els convenis i d’altres 
instruments de col·laboració que siguin precisos per 
aquestes finalitats.

3. L’aprovació dels projectes establerts a l’apartat pri-
mer podrà tenir la consideració de sector d’interès su-
pramunicipal als efectes previstos a l’article 56.1.g) de 
la Llei d’Urbanisme.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Disposició final quarta

1. Aquesta Llei entra en vigor en el termini de 20 dies 
de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

2. Les regles 1, 2 i 6 de la disposició addicional nove-
na són d’aplicació des que és aplicable a Catalunya la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
és a dir, des del 12 de desembre de 2014. La resta de 
regles de la disposició addicional esmentada entren en 
vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Convergència i Unió

A l’annex i epígraf 782

«782 Activitats de les empreses de treball temporal»

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP de Convergència i Unió

A l’annex ii epígraf 782

«782 Activitats de les empreses de treball temporal»

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al paràgraf sisè del Preàmbul

«Bona part de l’activitat econòmica que exerceixen 
els ciutadans i les empreses requereix la intervenció 
dels ajuntaments. Això condueix al fet condueix que 
les entitats locals tinguin un paper essencial, com a 
Administració responsable, en els procediments esta-
blerts, d’una banda, pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i, d’una 
altra, per les lleis sectorials dictades en cada àmbit 
d’actuació.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al Preàmbul, paràgraf quinzè

«Té especial interès la regulació del règim d’inter-
venció aplicable a les activitats innòcues o de baix 
risc. Mentre que aquestes es sotmeten a comunicació 
prèvia, per raó de la seva incidència sobre el medi 
ambient, la seguretat de les persones o els béns, la 
declaració responsable es manté per aquelles activi-
tats en què la intervenció administrativa es justifica 
per raó de la protecció dels consumidors, els desti-
nataris dels serveis i els treballadors. Per acabar, es 
preveuen uns instruments per facilitar la relació entre 
les empreses i els professionals amb les administra-
cions públiques. Concretament, es preveu que la Fi-
nestreta Única Empresarial permeti a les empreses 
i professionals realitzar des d’un únic punt tots els 
tràmits necessaris per realitzar la seva activitat amb 
independència de l’Administració responsable. Per 
tal que aquests tràmits es puguin fer de forma multi-
canal es regula el Portal únic per les empreses, com 
a canal electrònic de la Finestreta Única Empresari-
al. També es regula la Comissió per a facilitar l’ac-
cés i l’exercici a les Activitats Econòmiques que és 
una comissió entre l’Administració de la Generalitat, 
l’administració local, i les cambres de comerç, indús-
tria, serveis i navegació de Catalunya, així com de 
les organitzacions empresarials més representatives. 
Aquesta Comissió té per objectiu fer un seguiment de 
la implantació de les mesures previstes per aquesta 
norma que permetin una tutela efectiva dels drets que 
es pretenen protegir.»
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15 Esmena núm. 15
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al Preàmbul d’un nou paràgraf

«D’altra banda, en el marc de l’objectiu d’impulsar 
l’activitat econòmica, i atenent al fet que conforme a 
l’article 45 de l’Estatut els poders públics han d’adop-
tar les mesures necessàries per a promoure el progrés 
econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus 
ciutadans i que d’acord amb l’article 139 de l’Estatut 
correspon a la Generalitat l’ordenació dels sectors i 
dels processos industrials a Catalunya, aquesta Llei 

també preveu l’afavoriment dels processos de transfor-
mació sectorial i/o reconversió industrial d’àmbits on 
hagi predominat històricament un únic tipus d’indús-
tria o explotació i que estiguin en fase de disminució 
de la seva activitat, transformació i/o tancament, pos-
sibilitant la seva declaració com a projectes d’interès 
general de cara a la subjecció dels mateixos als princi-
pis d’aquesta Llei i a la potenciació de la col·laboració 
públic privada.»

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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