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Capítol X. Revisió i procediment

Article 45. Revisió

Els actes d’aplicació dels tributs, de gestió, de compro-
vació, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de 
les contribucions especials per les Àrees de Promoció de 
l’Economia Urbana, poden ésser objecte de reclamació 
economicoadministrativa davant la Junta de Finances, 
sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter po-
testatiu, del recurs de reposició davant l’òrgan que ha dic-
tat l’acte impugnat.

Disposició addicional primera. Declaració 
inicial de dades

Sens perjudici que el període impositiu s’iniciï l’1 de ge-
ner, els titulars dels establiments que estan oberts en la 
data d’entrada d’aprovació del Pla de l’Àrea de Promo-
ció de l’Economia Urbana, han de presentar la declaració 
inicial de dades en el termini de sis mesos del de publica-
ció de l’aprovació del Pla corresponent.

Disposició addicional segona. Modificacions de 
coeficients i bonificacions

Mitjançant la llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, es poden modi�car els coe�cients establerts 
per l’article 34 i la boni�cació establerta per l’article 35.

Disposició addicional tercera. Règim supletori

En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei General Tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.

Disposició final primera. Autorització de 
disposicions

Es faculta al Govern per a que dicti les disposicions ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2013.

2. El preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Ge-
neralitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pres-
supostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposició de llei de suport a l’emprenedo-

ria, al treball autònom, al treball autònom 

dependent i a la petita i microempresa de 

Catalunya

Tram. 202-00079/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46492 i 46532 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Oriol Amorós 
i March, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la proposi-
ció de llei següent: 

Proposició de Llei de Suport a l’Emprenedoria, 
al Treball Autònom, al Treball Autònom 
Dependent, a la Petita i Micro Empresa 
de Catalunya

Antecedents

– Estatut d’autonomia de Catalunya

– Small Business Act for Europe / Llei de la Petita Em-
presa per a Europa: Llei de la Unió Europea, de 2008.

– Statut de l’auto-entrepreneur - Loi de modernisation de 
l’economie: Llei francesa de 2009.

– Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial.

Objecte de la proposició de llei

La proposició de llei presentada té per objecte –d’acord 
amb l’article 45 de l’EAC– adoptar les mesures neces-
sàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés 
social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els 
principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d’oportunitats, així com promou-
re una distribució de la renda personal i territorial més 
equitativa en el marc d’un sistema català de benestar.

Especialment en el apartat 5 de l’Estatut assenyala que 
la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’acti-
vitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint en compte 
la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i 
les condicions de competència, i ha de protegir especial-
ment l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors 
autònoms i la de les empreses petites i mitjanes. La Ge-
neralitat ha de fomentar l’acció de les cooperatives i les 
societats laborals i ha d’estimular les iniciatives de l’eco-
nomia social.

L’objectiu de la proposició de llei és potenciar l’activitat 
econòmica a traves de donar un nou i potent impuls a la 
iniciativa emprenedora fonamentalment en l’àmbit dels 
autònoms, micro i petita empresa i de l’economia social 
que incrementi l’ocupació, activi noves formes, proces-
sos i nous productes i serveis i impulsi la recerca de nous 
mercats, especialment a l’exterior.
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Capacitat normativa

La competència per a regular aquesta és recollida al Títol 
VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en especial 
als articles 124, 139, 152 i 170

Necessitat i incidència social

La necessitat i incidència social de la proposició de llei 
es troba justi�cada en l’exposició de motius del text pre-
sentat.

Afectació pressupostària

La proposició de llei no comporta cap afectació per l’ac-
tual pressupost de 2012 en entrar en vigor a partir de l’1 
de gener de 2013.

Exposició de motius

I

La història econòmica de Catalunya és, en gran mesura, 
la història dels seus emprenedors. Els seus valors han es-
tat l’empenta, l’autocon�ança, les ganes d’innovar, l’ober-
tura al món, la voluntat d’afegir nou valor econòmic a les 
seves activitats. Per la seva empenta em pogut ésser, en 
determinats moments de la nostra història, un dels ter-
ritoris més innovadors d’Europa. L’esperit emprenedor 
dels catalans i les catalanes es va materialitzar primer 
en sectors com l’agricultura i el comerç, més endavant en 
la indústria tèxtil, i mes recentment en l’agroindústria, el 
farmacèutic o el biomèdic, entre d’altres.

II

En l’actualitat l’economia catalana recolza el seu creixe-
ment en les decisions d’emprenedoria que sorgeixen dels 
autònoms, les micro, petites i mitjanes empreses, com 
també succeeix en les economies més importants del 
nostre entorn. Aquest teixit econòmic, caracteritzat per 
la necessitat constant d’emprendre i millorar, és el res-
ponsable de la major part de l’ocupació creada i riquesa 
generada a Catalunya. Així, es constata que contribuei-
xen amb un 58% en la generació de riquesa econòmica, 
repartint el 42% restant entre les grans empreses (32%) i 
el sector públic (10%).

Si centrem l’atenció només en el sector productiu mer-
cantil (excloent, per tant, el sector públic), la PIME 
compta amb més de mig milió d’empreses, de les quals la 
meitat tenen assalariats i l’altra meitat són empreses sen-
se assalariats. Les PIMEs a Catalunya generen prop de 
tres quartes parts de l’ocupació de l’economia mercantil; 
contribueixen amb prop de dues terceres parts del Valor 
Afegit Brut de l’economia catalana, registres aquests que 
donen idea de la importància d’aquest col·lectiu empresa-
rial, més enllà del fet que representen el 99,8% del total 
d’empreses existents a Catalunya.

En nombre d’empreses, el conjunt del teixit productiu ca-
talà ha passat d’estar format per 474.857 empreses l’any 
2003, a 536.075 l’any 2007. I més concretament, 285.652 
no tenen assalariats i les 249.517 restants sí que en tenen. 

D’altra banda, al 2007, les PIME donen feina al 72,9% 
dels ocupats. Pel que fa a dimensions, la grandària mitja-
na de les PIMEs entre 2006 i 2007, com re<exa l’anuari 
2009 de l’organització PIMEC, ha augmentat un 0,5%, 
com a resultat del fet que les microempreses han dismi-
nuït lleugerament la seva dimensió mitjana; no així la 
resta de PIMEs que, amb molt lleugeres variacions, l’han 
augmentat, donant com a resultat que les microempre-
ses tenen de mitjana 2,7 treballadors, les petites 19,9 i les 
mitjanes 97,8. Les grans, per la seva banda, han augmen-
tat lleugerament la seva dimensió mitjana passant de 839 
treballadors a 846

L’evolució de la productivitat continua sent un dels prin-
cipals elements de preocupació de l’economia catalana 
en l’exercici 2007, particularment a les PIMEs, on ha cai-
gut un 1,4% respecte a 2006, sobretot a causa de la gran 
caiguda que s’ha experimentat en les PIMEs sense assa-
lariats (-14%); en el conjunt del període 2003-2006 les 
PIMEs han enregistrat un retrocés de la seva productivi-
tat que es xifra en el –0,2% anual acumulatiu.

III

A Catalunya però l’evolució del treball autònom entre el 
2008 i el 2011 ha sofert una caiguda del 9,78%. Malgrat 
aquesta caiguda, la caiguda del treball assalariat ha estat 
superior a la dels autònoms, que ha patit una davallada 
del 12%.

La construcció concentra en els autònoms prop del 60% 
dels llocs de treball destruïts mentre que el sector assa-
lariat aquest percentatge no arriba al 37%. La indústria 
manufacturera la reducció del treball assalariar és d’un 
30% mentre que entre els autònoms és del 13%. En el 
sector del comerç aquest percentatges es d’un 12% entre 
els assalariats i del 9,8 pels autònoms. És així que el mi-
llor comportament del treball autònom durant la crisi es 
gairebé generalitzat. Només en sis de vint-i-un sectors el 
treball autònom es comporta pitjor que el treball assala-
riat. Aquest sis sectors només concentren però una mica 
més del 8% de l’ocupació autònoma a l’any 2011.

Malgrat la pèrdua de treball autònom, veiem que el com-
portament d’aquest, en l’actual situació de crisi, és millor 
que el de l’ocupació assalariada i no s’albira, en aquesta 
moments, la possibilitat de generació de llocs de treball 
assalariat per part de grans i mitjanes empreses.

IV

Una part important de les possibilitats de generació 
d’ocupació de qualitat està basada en l’empenta, la ini-
ciativa, la responsabilitat, el compromís i la cooperació 
com a instrument de millora continuada. Aquests valors 
es troben especialment vius en el mon de l’autoocupació, 
en els sectors dels autònoms i la micro i petita empresa.

Ara, en uns moments de crisi i d’una alta desocupació, 
cal donar un impuls al que ha de ser un element clau en 
la reactivació de l’economia i en la creació de l’ocupació: 
l’emprenedoria. Per la quantitat d’ocupació directa gene-
rada per l’emprenedoria, pel seu pes en el creixement i en 
la renovació del teixit empresarial, atès que són, i poden 
ser-ho encara més, la via de transmissió de les innovaci-
ons tecnològiques en activitats concretes generadores de 
més valor afegit. Recolzar l’activitat emprenedora és la 
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forma més efectiva d’assolir quotes més altres de compe-
titivitat i prosperitat en la nostra economia.

Entenem, doncs, que promoure un marc favorable al des-
envolupament de les capacitats emprenedores ha de ser 
una prioritat dels poders públics en aquests moments. 
L’existència d’aquest marc i, al mateix temps, el reconei-
xement social a l’activitat emprenedora, són dues condi-
cions necessàries per a tenir una economia amb més for-
talesa i capacitat per superar els moments adversos amb 
nous i renovats projectes empresarials.

V

L’article 152 de l’Estatut atorga a la Generalitat la com-
petència en la promoció de l’activitat econòmica a Cata-
lunya. Al mateix temps l’apartat 1 de l’article 139 ator-
ga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
d’indústria i l’apartat 2 la competència compartida sobre 
la plani�cació de la indústria en el marc de la plani�ca-
ció global de l’economia. L’actualment derogada a llei de 
política Industrial determinava que corresponia a Catalu-
nya el desenvolupament i execució dels plans establerts 
per l’Estat.

Aquesta proposició de Llei assumeix els objectius formu-
lats des de «la llei de petita empresa» de la UE del 2008, 
també anomenada «Small Business Act for Europe» així 
com totes les recomanacions i normatives comunitàries 
que insten als Governs de la Unió a establir marcs favo-
rables a l’emprenedoria.

VI

No obstant tot l’esmentat, convé tenir present que alguns 
dels aspectes que més di�culten l’activitat autònoma són 
competència de l’Estat, fet que no impedeix que siguin 
objecte de preocupació i debat per part de les institucions 
catalanes. Es creu, doncs, seria convenient que fent ús 
de la capacitat d’iniciativa del Parlament de Catalunya, o 
dels marcs bilaterals de relació per part del Govern de la 
Generalitat, s’impulsessin canvis fonamentals en les nor-
matives estatals pel que fa a aspectes tant essencials per 
a l’activitat de l’autoemprenedor com són la separació del 
patrimoni personal i professional, la regulació dels béns 
inembargables, les boni�cacions �scals per a les prime-
res contractacions, la millora de la cobertura de les inca-
pacitats laborals transitòries, la racionalització i millora 
de la cobertura per cessament de l’activitat, la prestació 
per desocupació, l’equiparació de drets i deures de la pro-
tecció del Règim Especial del Treball Autònom amb les 
condicions del Règim General, la simpli�cació compta-
ble o percentatges mínims de l’activitat creditícia bancà-
ria orientats al treball autònom, la micro i la petita em-
presa.

Aquestes temàtiques, que requeririen de la transferència 
pertinent a la Generalitat, seran abordades parcialment 
en aquesta proposició de Llei però de forma limitada pel 
marc competencial.

VII

Aquesta proposició de llei s’estructura en set capítols.

El capítol I estableix l’àmbit d’aplicació, l’objecte de la 
Llei i la de�nició d’emprenedor, autònom, autònom de-

penent, micro empresa i petita empresa, així mateix de-
�neix que s’entén per emprenedor. Sent aquestes el focus 
principal de la llei i els actors clau per al desenvolupa-
ment econòmic i social de Catalunya.

El capítol II conte les accions de foment del prestigi soci-
al de l’activitat emprenedora i dels treball autònom. Ex-
plicita l’exigència d’incorporar, en els decrets pels quals 
s’estableix el currículum dels ensenyaments reglats, con-
tinguts que fomentin l’esperit emprenedor i proveeixin 
habilitats que permetin una major creació d’empreses. Es 
fa menció també al paper a exercir en l’etapa secundària 
a la Universitat i als mitjans de comunicació.

El capítol III estableix la creació d’instruments a favor 
de la simpli�cació administrativa que redundaran en més 
facilitats per a les petites empreses catalanes. Entre ells 
hi ha la obligatorietat d’un informe previ a qualsevol no-
va norma que estudiarà el seu impacte en l’activitat em-
presarial i l’elaboració d’eines de mesura de la càrrega 
administrativa comparables amb altres països.

En el capítol IV s’incorporen les mesures de foment de 
l’emprenedoria i del treball autònom, concretant una sè-
rie de mesures en bene�ci de l’e�ciència de les adminis-
tracions públiques en relació amb les empreses i la seva 
activitat. S’estableix la necessitat d’aprovar un pla estra-
tègic de suport a l’emprenedoria amb una vigència de 4 
anys i una carta de serveis. Es crea l’observatori del tre-
ball autònom dependent.

El capítol V regula el foment de la seguretat i la salut en 
el treball autònom i emprenedor fent menció especí�ca 
per als treballadors autònom dependents.

El capítol VI regula algunes actuacions que permetran 
als emprenedors catalans tenir major finançament en 
aquesta conjuntura on el crèdit està totalment restringit. 
En primer lloc l’administració catalana assumeix la seva 
responsabilitat i es compromet a pagar als seus proveï-
dors microempreses en un termini inferior als 25 dies; 
en segon lloc es garanteix a Catalunya la capitalització 
íntegra de la prestació per desocupació per fomentar la 
creació d’empreses. Al seu torn s’inclouen mesures de 
caràcter �scal i línies de subvenció per donar suport als 
emprenedors innovadors en aquesta conjuntura. També 
es crea una línia especí�ca de crèdit a càrrec de l’ICF 
per �nançar els emprenedors. Es reconeix la �gura ju-
rídica del mediador �nancer i es delga la seva regulació 
a un decret de govern. Es regula la �gura dels inversors 
privats de caràcter informal «business angels» a través 
d’un Directori que elimina incerteses en aquesta forma 
de �nançament a les empreses que està cridada a oferir 
moltes oportunitats als emprenedors catalans. En aquest 
context, el suport a les «xarxes de business angels» que 
actuen com a punts de trobada i d’ajust entre l’oferta i la 
demanda de capital entre inversors i emprenedors, resul-
ta determinant per a la promoció d’aquest tipus d’inversió 
privada.

En el capítol VII es regula la composició i funcions del 
Consell de Treball Autònom de Catalunya.

Finalment la proposició de llei te una disposició addicio-
nal, dues disposicions transitòries i dues disposicions �nals

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposició de llei de Suport a l’Emprenedoria, 
al Treball Autònom, al Treball Autònom 
Depenent, a la Petita i Micro Empresa 
de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és aplicable a les persones físiques que 
realitzin de forma habitual, personal, directa, per compte 
propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’altri, 
una activitat econòmica a títol lucratiu, amb residència 
i domicili �scal a Catalunya, donin o no ocupació a tre-
balladors per compte aliè, anomenats autònoms d’ara en-
davant.

2. També es consideren especialment inclosos en l’àm-
bit d’aplicació d’aquesta Llei les treballadores i els treba-
lladors autònoms econòmicament dependents, les petites 
empreses i les micro empreses amb independència que 
las seva forma jurídica.

Article 2. Objecte de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte promoure l’activitat em-
prenedora generadora d’innovació, benestar i ocupació, 
mitjançant el suport al treball autònom, la petita i la mi-
cro empresa.

2. Aquesta Llei regula les polítiques públiques orienta-
des a donar suport a l’emprenedoria i el treball autònom, 
en particular les destinades a la formació i sensibilitza-
ció, la reducció de càrregues administratives, la millora 
dels instruments de �nançament, els incentius �scals, a 
la prevenció de riscos laborals i a la protecció de la segu-
retat i salut laboral.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei 

a) Són persones emprenedores, aquelles persones físiques 
o jurídiques que exerceixin alguna activitat com autò-
noms, cooperativistes, empreses del tercer sector, micro-
empreses, petites i mitjanes empreses, societats laborals, 
o per qualsevol altra fórmula mercantil que innovi, creï 
ocupació o impulsi la internacionalització i aquelles que 
estan realitzant els tràmits previs per poder desenvolupar 
una activitat econòmica, amb independència de la forma 
jurídica amb que ho vulguin fer.

b) Els treballadors autònoms i les treballadores autòno-
mes són aquelles persones físiques que realitzin de for-
ma habitual, personal, directa, per compte propi i fora 
de l’àmbit de direcció i organització d’altri, una activitat 
econòmica a títol lucratiu, donin o no ocupació a treba-
lladors per compte aliè.

c) Les treballadores o treballadors autònoms econòmica-
ment dependents són aquells que realitzen una activitat 
econòmica o professional a títol lucratiu de forma habi-
tual, personal, directa i de forma predominant per a una 
persona física o jurídica, denominada client, del qual de-
penen econòmicament perquè en perceben, almenys, el 
75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d’ac-
tivitats econòmiques o professionals.

d) S’entén per petita empresa aquella que ocupa menys de 
50 persones i el volum de negocis anual o el balanç ge-
neral anual de la qual no supera els 10 milions d’euros.

e) Es de�neix com a microempresa aquella empresa que 
ocupa menys de 10 persones i el volum de negocis anu-
al o el balanç general anual que no supera els 2 milions 
d’euros.

Capítol II. Foment del prestigi social de 
l’activitat emprenedora i el treball autònom

Article 4. Valors transversals en l’educació

En les diferents etapes dels ensenyaments obligatoris, 
el Govern afavorirà la transmissió dels següents valors 
i actituds de forma transversal en les diferents activitats 
d’ensenyament i aprenentatge: 

a) Emprenedoria, entesa com l’empenta, la iniciativa o 
l’impuls que hom aplica per avançar, per vèncer resistèn-
cies o innovar, per tal de generar bene�cis col·lectius o 
individuals que reverteixen positivament en l’interès ge-
neral.

b) Responsabilitat, entesa com la capacitat de respondre i 
garantir l’acompliment d’una tasca o d’un deure.

c) Compromís, en el sentit d’assumir obligacions deriva-
des de la paraula donada o de l’acció acordada.

d) Passió intel·ligent en el planejament de les activitats.

e) Plani�cació i capacitat de gestió dels projectes empre-
sos.

f) Cooperació, com a capacitat de prendre part en una 
acció o projecte amb els altres, a través d’una acció con-
certada per a la consecució d’una �nalitat determinada.

g) Capacitat d’assumir risc en les decisions i el treball 
autònom, entès com un actiu en el procés de desenvolu-
pament personal.

Article 5. Currículums educatius

El Departament amb competències en educació de la Ge-
neralitat introduirà en els currículums de l’ensenyament 
primari i secundari continguts en relació a l’activitat em-
prenedora tant en forma individual com col·lectiva i co-
operativa de forma transversal amb d’altres continguts 
curriculars i adaptada a cada nivell educatiu. Entre d’al-
tres, haurà d’incloure: 

a) Explicar i transmetre el paper de l’emprenedor i de la 
cooperació en la vida social i econòmica.

b) El món del treball i de les relacions laborals.

c) El coneixement d’activitats empresarials concretes, 
preferiblement de caràcter innovador i de l’entorn de 
l’alumne.

d) Posar en valor les actituds emprenedores en el desen-
volupament de les activitats escolars.

e) Desenvolupar activitats d’aprenentatge a partir de la 
iniciativa de l’alumne en totes les etapes educatives.

f) Fomentar i incorporar el concepte d’ètica empresarial, 
d’ètica en el treball, de responsabilitat social empresarial.
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g) Creació i potenciació de mòduls pràctics i teòrics de 
creació d’empreses en tots els cicles formatius de la For-
mació Professional.

Article 6. Emprenedoria i Universitat

1. En el marc de les seves competències, el Govern pro-
mourà la inclusió de mòduls pràctics i teòrics amb assig-
nació de crèdits universitaris dirigits a fomentar la crea-
ció d’empreses en tots els graus universitaris.

2. El Govern promourà la creació d’o�cines de suport a 
l’emprenedoria, per tal d’oferir assistència tècnica i as-
sessorament �nancer, i vivers d’empreses especialment 
orientats a les activitats innovadores en totes les univer-
sitats públiques.

Article 7. Mitjans de comunicació

El Govern impulsarà, en conveni amb els mitjans de co-
municació, i preferentment amb els de titularitat pública, 
accions comunicatives encaminades a difondre els valors 
esmentats en l’article 4, així com a donar a conèixer acti-
vitats empresarials concretes, amb criteris d’imparciali-
tat i objectivitat.

Capítol III. Reducció de la càrrega 
administrativa

Article 8. Compatibilitat dels registres 
interadministratius

1. La Generalitat de Catalunya establirà sistemes d’in-
formació compatibles entre tots els registres adminis-
tratius de les institucions catalanes per a la progressiva 
eliminació i reducció de tràmits amb l’objectiu d’elimi-
nar reiteracions, reduir la freqüència de les declaracions 
obligatòries i facilitar l’accés dels usuaris a la informació 
registrada que faci referència a les seves activitats.

2. A aquests efectes el Govern: 

a) Realitzarà tots els nous tràmits mitjançant l’adminis-
tració electrònica.

b) Elaborarà un pla per a fer efectiva la tramitació elec-
trònica de totes les tramitacions vigents en un termini de 
5 anys.

c) Avaluarà la possible adaptació simpli�cada per al tre-
ball autònom i les empreses de menys de 50 treballadors 
de tots els nous tràmits que implanti.

d) Prioritzarà l’exigència d’informació a les diferents ac-
tivitats empresarials en funció del seu risc i altres criteris 
objectius a desenvolupar reglamentàriament.

f) Avaluarà l’estalvi de càrrega administrativa i de tre-
ball de totes les tramitacions que formalment es realitzen 
amb administració electrònica.

3. El Govern establirà les vies de comunicació necessà-
ries amb els òrgans competents en matèria d’ocupació, i 
amb tots els organismes que sigui oportú, per realitzar 
els intercanvis d’informació necessaris per reduir la càr-
rega administrativa.

Article 9. Informe d’impacte en l’activitat 
empresarial

1. Dins el procés d’elaboració de qualsevol nova regula-
ció el Govern realitzarà un informe d’avaluació de l’im-
pacte en la constitució, posada en marxa i funcionament 
de les empreses, amb un apartat especí�c, a desenvolupar 
reglamentàriament, de l’impacte sobre el treball autònom 
i sobre les empreses de menys de 50 treballadors.

2. Aquest informe serà preceptiu i s’ha d’adreçar, en tot 
cas, al Parlament amb els projectes de llei.

Article 10. Accessibilitat i simplificació 
normativa

1. Per tal de garantir el millor coneixement de les normes, 
la Generalitat de Catalunya publicarà en suport informà-
tic els textos consolidats de tota la normativa vigent.

2. Aquesta publicació serà accessible gratuïtament a tra-
vés d’internet.

3. el Govern publicarà reculls normatius amb resums 
simpli�cats que siguin d’interès i afectin el treball autò-
nom i les empreses de menys de 50 treballadors.

4. el Govern i el Parlament de Catalunya, avaluaran en 
tota activitat d’iniciativa normativa o legislativa que re-
guli l’activitat econòmica la possibilitat d’establir marcs 
especí�cs per al treball autònom i les empreses de menys 
de 50 treballadors.

Article 11. Índex de Càrrega Administrativa 

1. El Govern, a través de l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya, dissenyarà i elaborarà un Índex Anual de Càrrega 
Administrativa de les empreses, a partir dels referents in-
ternacionals establerts, permetent que sigui un índex de 
mesura de competitivitat.

2. Aquest índex ha de preveure totes les càrregues admi-
nistratives suportades pels emprenedors catalans i origi-
nades en qualsevol dels nivells administratius.

Capítol IV. Foment del treball autònom 
i l’emprenedoria

Article 12. El Pla Estratègic de Suport 
a l’Emprenedoria i el Treball Autònom

1. El Govern elaborarà Pla Estratègic de Suport a l’Em-
prenedoria i el Treball Autònom com a instrument de 
disseny, plani�cació, coordinació, seguiment i avaluació 
de les polítiques públiques que es desenvolupin en l’àm-
bit del treball autònom i el suport a l’emprenedoria.

2. Les actuacions previstes en el Pla han d’integrar la 
perspectiva de gènere i de conciliació i coresponsabilitat, 
als efectes de garantir la igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes i promoure la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal.

3. Aquest pla coordinarà totes les polítiques del Govern 
de suport a l’emprenedoria i el treball autònom amb els 
següents objectius: 
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a) Promoure i acompanyar la creació d’empreses i el tre-
ball autònom, en la fase de consolidació, especialment en 
activitats d’innovació, alt valor afegit i obertes al món.

b) Promoure la continuïtat de l’emprenedoria i el treball 
autònom i la seva reorientació cap a activitats d’alt valor 
afegit.

c) Acompanyar el treball autònom i l’emprenedoria de 
sectors en crisi en el procés de re invenció.

d) Fomentar la cooperació entre treballadors autònoms 
i emprenedors, així com les cooperatives de servei i de 
crèdit.

e) Promoure la creació de llocs de treball mitjançant l’-
autoocupació i el creixement de les microempreses i les 
petites empreses.

f) Avaluar l’e�càcia i l’e�ciència de cada servei de suport 
a l’emprenedoria i el treball autònom, aportant dades del 
seu cost i dades d’ocupació creada, facturació, índex de 
supervivència i nivell d’internacionalització.

g) Facilitar el �nançament de les activitats dels empre-
nedors, mitjançant les mesures contemplades al capítol 
corresponent d’aquesta Llei i d’altres que es poguessin 
presentar.

h) Potenciar el capital humà, el talent i la creativitat amb 
la quali�cació professional tècnica i empresarial dels tre-
balladors autònoms, els emprenedors i els treballadors de 
les petites empreses i les micro, i facilitant l’atracció de 
talent.

i) Promoure els projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació, desenvolupats per les petites i microempreses 
i el treball autònom.

j) Contribuir a impulsar activitats de base tecnològica, 
afavorint la creació de clúster i els ecosistemes de conei-
xement en sectors estratègics.

k) Impulsar i crear xarxes de col·laboració entre els treba-
lladors i treballadores autònoms per tal d’enfortir la seva 
posició en el teixit productiu.

l) Incentivar l’activitat emprenedora entre col·lectius amb 
especials di�cultats d’accés a l’ocupació, 

m) Millorar la prevenció de riscos laborals per tal de ga-
rantir la salut dels treballadors i treballadores autònoms, 
i dels emprenedors en general.

n) Garantir els drets dels treballadors autònoms depen-
dents.

o) Eradicar les relacions laborals fraudulentes amagades 
sota la forma d’autònoms, mitjançant mesures de control 
i inspecció.

4. El Pla Estratègic inclourà, entre altres apartats, els se-
güents: 

1. Un diagnòstic socioeconòmic del treball autònom i l’em-
prenedoria.

2. Objectius generals perseguits, actuacions, mitjans i re-
cursos necessaris per l’execució del pla.

3. Informe d’impacte de gènere amb perspectiva inter-
sectorial

4. Mesures de coordinació interdepartamental i interad-
ministrativa.

5. Mecanismes de seguiment i avaluació del propi pla.

6. Estudi de prospecció de la situació del treball autònom.

7. Un estudi comparatiu amb els països de referència en 
polítiques de suport a l’emprenedoria i el treball autò-
nom.

5. El Pla Estratègic té una vigència de quatre anys i serà 
presentat, debatut i aprovat al Parlament de Catalunya.

Article 13. Cartera de Serveis a l’Emprenedoria 
i el Treball Autònom

En el marc de les mesures i actuacions incloses en el Pla 
Estratègic de Suport a l’Emprenedoria i el Treball Autò-
nom s’aprovarà una cartera de serveis a l’emprenedor i el 
treballador autònom que inclourà, entre d’altres mesures 
aprovades en el Pla, les següents: 

a) Recursos d’acompanyament per a l’activitat inicial i de 
consolidació, dels quals els primers podran ser gratuïts i 
els següents seran a càrrec del bene�ciari.

b) Ajuts per cessament temporal i reorientació de l’acti-
vitat.

c) Recursos d’acompanyament per a la reorientació, dels 
quals els primers podran ser gratuïts i els següents seran 
a càrrec del bene�ciari.

d) Convenis de cooperació i ajuts dirigits a vivers d’em-
preses per al foment del co-working.

e) Ajuts a la cooperació entre treballadores i treballadors 
autònoms

f) Ajuts a la conciliació de la vida personal, laboral i fa-
miliar dels treballadors i treballadores autònoms.

g) Eines de programari per a la gestió empresarial.

h) Portal d’informació i recursos per al treball autònom i 
l’emprenedoria.

i) Borsa de recursos formatius.

Article 14. Observatori del Treball Autònom 
Dependent

Amb dependència del Departament responsable de les 
polítiques d’ocupació, es crearà l’Observatori del Treball 
Autònom Dependent amb l’objectiu de reconèixer les bo-
nes pràctiques de treball autònom dependent, denunci-
ar i minimitzar les situacions de frau, potenciar els con-
tractes TRADE, segons la legislació vigent, potenciar els 
Acords d’Interès Professional, fer propostes per al des-
envolupament normatiu i donar coneixement de les me-
sures d’inspecció i control en l’àmbit del treball autònom 
dependent.
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Capítol V. Foment de la seguretat i la salut 
en el treball autònom i emprenedor

Article 15. Promoció i mesures de foment 
de la salut i la prevenció de riscos laborals

1. El Govern desplegarà polítiques públiques especí-
�ques per promoure la prevenció de riscos laborals en 
l’àmbit del treball autònom, a � que l’activitat professi-
onal es desenvolupi en condicions de seguretat i salut en 
el treball.

2. El Govern, desenvoluparà l’activitat de foment de la 
prevenció de riscos laborals en l’àmbit del treball autò-
nom, en el marc de les estratègies i plans de seguretat i 
salut en el treball, a través, com a mínim, de les següents 
mesures: 

a) Promoure la sensibilització entre autònoms i emprene-
dors de la necessitat de desenvolupar una cultura integral 
de la prevenció.

b) Assessorament d’autònoms i emprenedors adaptat sec-
torialment per a la plani�cació de la prevenció davant els 
riscos laborals.

c) Desenvolupar actuacions de vigilància i control.

d) Línies d’ajuts econòmics perquè treballadores i treba-
lladors autònoms puguin disposar dels mitjans adequats 
per al compliment de la normativa en matèria preventiva 
i de seguretat.

e) estudiar l’adequació dels requeriments normatius de 
salut, seguretat i prevenció de riscos laborals a la reali-
tat de les petites i microempreses, així com del treball 
autònom.

Article 16. Formació preventiva i promoció 
de la salut

1. Per afavorir la formació en prevenció de riscos labo-
rals, la conselleria competent en matèria d’ocupació i 
prevenció de riscos laborals gestionarà periòdicament 
una oferta formativa preventiva general i sectorial adre-
çada especí�cament a les treballadores i els treballadors 
autònoms.

2. Aquesta oferta formativa contemplarà les especi�ci-
tats del treball autònom, així com les perspectives de gè-
nere i sectorial.

3. Així mateix, es desenvoluparan estratègies per a la 
promoció de la salut de les persones emprenedores i autò-
nomes, amb especial atenció a la promoció d’estils de vi-
da saludables a través de la sensibilització, la informació, 
l’assessorament, la formació i la promoció d’oportunitats.

Article 17. Programes específics per al treball 
autònom econòmicament dependent

El Govern promourà especialment la protecció de la se-
guretat i salut del treballador i treballadora autònoms 
econòmicament dependents desenvolupant programes 
especí�cs d’informació, suport i formació.

Capítol VI. Accés al finançament del treball 
autònom. les petites i les microempreses

Article 18. Agilització del pagaments 
de l’Administració i compte únic

1. El sector públic de la Generalitat de Catalunya pro-
cedirà a pagar en un termini inferior a 25 dies a les per-
sones físiques o jurídiques amb les que contracti i que 
tinguin acreditada la seva condició d’autònom o micro-
empresa.

2. El sector públic de la Generalitat pel que als seus mo-
viments respecta, i cada administració pública catalana, 
oferirà a petites empreses, microempreses i treballadors 
autònoms l’establiment d’un compte únic comptable a 
través del qual establir totes les relacions �nanceres, tant 
pel que fa al pagament de possibles béns i serveis, com 
pel que fa al cobrament de taxes i impostos.

3. Reglamentàriament, es determinarà el funcionament 
d’aquests comptes únics i els mecanismes per a fer efec-
tiu la compensació de saldos deutors i creditors amb les 
administracions públiques, de les petites i micro empre-
ses, així com treballadors autònoms, proveïdors de les 
administracions.

Article 19. Capitalització de la prestació 
per desocupació per invertir a un projecte 
empresarial

1. La Generalitat de Catalunya adoptarà mesures a través 
dels seus instruments �nancers per a que els emprene-
dors que tinguin acreditat el dret a la capitalització de la 
prestació per atur, puguin disposar anticipadament, si el 
projecte empresarial ho requereix, de la totalitat de l’im-
port de la prestació.

2. Aquesta mesura només s’instrumentarà si: 

a) La persona bene�ciària ha sol·licitat i li ha estat autorit-
zat el pagament únic d’aquesta prestació per part de l’òr-
gan competent i segons la legislació vigent.

b) Si el projecte empresarial ha estat validat per un orga-
nisme de foment de l’emprenedoria col·laborador del De-
partament competent en matèria d’ocupació.

c) Si es compleixen els requisits que reglamentàriament 
s’establiran per a �xar les condicions de retorn de l’im-
port avançat.

Article 20. Línia de finançament per a 
emprenedors 

1. El Govern de Catalunya dotarà d’una línia extraordi-
nària de �nançament a l’activitat d’autònoms i petites i 
microempreses amb seu social a Catalunya, que tindrà 
per objectius: 

a) Finançar la inversió inicial dels projectes d’autoocu-
pació que comportin la creació d’almenys un nou lloc de 
treball.

b) Finançar el circulant d’autònoms i microempreses.

c) Finançar projectes d’inversió vinculats a plans empre-
sarials viables de creixement, internacionalització i in-
novació.
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2. Els préstecs que es formalitzin vinculats a aquesta lí-
nia extraordinària hauran de complir les condicions se-
güents: 

a) El termini màxim de venciment de les operacions no 
podrà ser superior als deu anys, a comptar des de la seva 
formalització.

b) Els préstecs vinculats a aquest fons es formalitzaran 
amb un tipus d’interès variable referenciat a l’Euríbor 
amb un diferencial no superior a l’1%.

c) Es podrà establir �ns a un màxim de dos anys de ca-
rència per a l’amortització del capital.

d) El crèdit comportarà l’obligatorietat de fer una opera-
ció de reassegurança amb una comissió màxima de l’1%.

e) L’import màxim concedit a un mateix bene�ciari, en 
una o més operacions acollides a aquesta línia, no podrà 
ultrapassar una quantitat que es �xarà anualment en la 
llei de pressupostos.

Article 21. Instrumentació de la línia 
extraordinària de finançament

1. L’Institut Català de Finances (ICF) posarà en funcio-
nament la línia extraordinària de �nançament a l’activitat 
d’autònoms i micro i petita empresa amb seu social a Ca-
talunya, en un termini no superior als tres mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei. En particular s’ocuparà 
de la contractació d’una entitat �nancera, amb una xarxa 
que cobreixi de forma su�cient el territori de Catalunya, 
per a la prestació dels serveis necessaris.

2. El Govern establirà per decret el detall dels requisits 
que hauran de complir les operacions que vulguin aco-
llir-se a la línia extraordinària que es crea en aquesta llei, 
així com les condicions especí�ques, en funció de l’ob-
jectiu i la tipologia de les empreses sol·licitants, així com 
el període de vigència de la línia de crèdit. En particular, 
s’establiran les condicions del risc que, per a cada tipus 
d’operació, assumirà l’ICF.

3. Igualment, el Govern regularà per decret les condi-
cions d’accés dels microempresaris i treballadors autò-
noms a les línies de �nançament públic per tal d’adap-
tar-les a la seva realitat empresarial.

Article 22. Mediador Financer

Es regularà per decret la �gura del mediador �nancer, la 
funció del qual serà l’acompanyament als treballadors au-
tònoms i als emprenedors de micro i petites empreses en 
la recerca de �nançament davant les entitats �nanceres.

Article 23. Equiparació de les deduccions 
fiscals per inversió en projectes d’autònoms

1. El Govern instrumentarà les mesures necessàries per 
tendir a l’equiparació de les condicions de deducció de 
l’IRPF per la inversió en petites empreses entre formes 
societàries de responsabilitat limitada amb els projectes 
de treball autònom.

2. En aquest sentit es reconeixeran les inversions provi-
nents de l’entorn proper a l’emprenedor o treballador au-
tònom a través dels comptes en participació a desenvolu-
par reglamentàriament.

Article 24. Garanties exigides per al 
finançament

1. El Govern instrumentarà les mesures necessàries per a 
que les garanties requerides per al �nançament dels pro-
jectes de treball autònom o de microempreses en cap cas 
siguin, a igualtat de risc, superiors a les exigides a d’al-
tres activitats.

2. En aquest sentit, el Govern instrumentarà línies de mi-
crocrèdit a través dels seus instruments de �nançament 
públics i establirà convenis amb entitats �nanceres per al 
foment del microcrèdit.

Article 25. Impuls de les xarxes d’inversors 
per a projectes d’autònoms i microempreses

1. El Govern impulsarà la formació de xarxes d’inversors 
per a projectes d’autònoms i microempreses, a través de 
recursos propis i les entitats representatives del sector, i 
dels instruments de difusió que consideri escaients, per 
tal de capitalitzar aquestes activitats econòmiques.

2. Igualment, impulsarà la formació de cooperatives de 
crèdit entre treballadors autònoms i microempresaris 
oferint l’assistència tècnica que fos necessària i obrint, si 
s’escau, línies d’ajut especí�ques en aquest sentit.

Article 26. Ajudes a les xarxes d’inversió 
privada de caràcter informal

1. El Govern promourà la inversió privada de caràcter in-
formal, feta per persones físiques que prenen participa-
cions minoritàries en companyies de nova creació i que 
donen suport el seu creixement amb capital i amb la seva 
pròpia experiència empresarial, també anomenades «bu-
siness angels».

2. El Govern donarà suport a les entitats que actuen com 
a xarxes de «business angels» per tal de facilitar el con-
tacte amb els projectes autònoms, les micro, petites i mit-
janes empreses innovadores si aquestes xarxes ofereixen 
serveis d’intermediació, d’informació, difusió, anàlisi i 
assessorament a oferents i demandants de capital.

3. En aquest sentit el Govern crearà reglamentàriament 
un directori de xarxes dels inversors privats de caràcter 
informal, per a donar publicitat a les seves activitats, vet-
llar pel bon funcionament de les xarxes d’inversors, di-
fondre la �gura dels inversors privats, proposar mesures 
a les administracions, desenvolupar les eines d’anàlisi 
necessàries per a l’avaluació de projectes d’inversió i ac-
tivitats de prospectiva per a facilitar l’accés dels projec-
tes autònoms i de microempreses innovadores a aquestes 
formes de �nançament.

Capítol VII. Del Consell del Treball Autònom 
de Catalunya

Article 27. Creació del Consell del treball 
autònom de Catalunya i naturalesa jurídica

1. Es crea el Consell del treball autònom de Catalunya 
com un òrgan de consulta en matèria socioeconòmica i 
professional del treball autònom.
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2. El Consell del treball autònom de Catalunya es con-
�gura com un òrgan de caràcter col·legiat, adscrit al de-
partament competent en matèria de treball autònom, mit-
jançant la Direcció General d’Economia Cooperativa i 
Creació d’Empreses.

Article 28. Funcions

El Consell del treball autònom de Catalunya té les funci-
ons següents: 

a) Emetre el seu parer amb caràcter facultatiu sobre els 
avantprojectes de lleis o projectes de decrets que incidei-
xin sobre el treball autònom.

b) Elaborar propostes i/o informes, incorporant la pers-
pectiva de gènere i de les dones, en relació amb les línies 
d’actuació en matèria de treball autònom.

c) Participar en el Consell del Treball Autònom Estatal, 
que regula l’article 22 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, a 
través d’un representant designat pel Consell.

Article 29. Composició

1. El Consell del Treball autònom de Catalunya té la 
composició següent: 

a) Un president o presidenta, que serà el conseller o la 
consellera competent en matèria de treball autònom.

b) Una vicepresidència que substitueix el president o la 
presidenta en cas d’absència o vacant.

c) Fins a setze membres distribuïts de la manera següent: 

Quatre membres en representació de l’Administració de 
la Generalitat, entre els quals hi és inclòs el vicepresi-
dent o vicepresidenta i una persona independent experta 
en matèria de treball autònom.

Quatre membres en representació de les organitzacions 
sindicals més representatives en l’àmbit de Catalunya i 
de les seves entitats o associacions professionals de per-
sones treballadores autònomes vinculades o que en de-
penguin.

Quatre membres en representació de les organitzacions 
empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya 
i de les seves entitats o associacions professionals de per-
sones treballadores autònomes vinculades o que en de-
penguin.

Un membre en representació de cadascuna de les asso-
ciacions, les federacions, les confederacions o les unions 
d’associacions professionals representatives de treballa-
dors i treballadores autònoms, registrades a Catalunya, 
de caràcter intersectorial, que no poden estar vinculades 
per qualsevol de les formes admeses en dret a les entitats 
presents en els apartats anteriors. S’entén per organitza-
cions intersectorials les que acreditin que els treballa-
dors i treballadores autònoms que representen pertanyen, 
com a mínim, a tres sectors. El nombre de representants 
d’aquest grup no pot ser superior a quatre.

2. La persona que ocupi la vicepresidència i les persones 
en representació de l’Administració de la Generalitat són 
nomenades pel conseller o consellera competent en ma-
tèria de treball autònom, que també nomena les persones 

representants de la resta d’organitzacions o associacions, 
a proposta de les respectives entitats.

3. La persona titular de la Presidència del Consell desig-
na, d’entre el personal que presta serveis en el departa-
ment competent en matèria de treball autònom, la perso-
na que exerceix les funcions de la Secretaria.

4. La composició del Consell de treball autònom de Cata-
lunya ha de respectar la paritat entre dones i homes.

5. La durada del mandat dels membres del Consell del 
treball autònom de Catalunya és de quatre anys.

6. Els membres poden ser reelegits i substituïts, i es 
procedirà de conformitat amb el que preveu l’apartat 2 
d’aquest article.

7. L’assistència a les reunions del Consell del treball au-
tònom de Catalunya no és retribuïda ni genera dret a la 
percepció d’indemnitzacions.

Article 30. Règim de funcionament

1. El Consell es reuneix, com a mínim, tres cops a l’any 
en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari, sem-
pre que el seu president o la seva presidenta el convoqui, 
d’acord amb la normativa aplicable.

2. El funcionament del Consell del treball autònom 
s’ajusta al que disposa la legislació vigent aplicable als 
òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

3. El Consell aprova el seu reglament intern de funcio-
nament.

Disposició addicional

El Consell de treball autònom de Catalunya es posarà en 
marxa en el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

Disposició Transitòria

Primera

El govern de Catalunya en el termini de tres mesos apro-
varà i presentarà al Parlament «El Pla Estratègic de Su-
port a l’Emprenedoria i el Treball Autònom.».

Segona

El govern dotarà per a l’exercici següent a la seva apro-
vació la línia extraordinària de �nançament a l’activitat 
d’autònoms i petites i microempreses amb seu social a 
Catalunya amb 100.000.000 euros.

Disposicions finals

Primera

La Generalitat de Catalunya aprovarà en el termini de sis 
mesos des de l’aprovació de la llei tots els reglaments que 
siguin necessaris per al seu desenvolupament i aplicació.
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Segona

Aquesta llei entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 
l’any 2013.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les mesures de 

racionalització dels horaris laborals per a la 

conciliació de la vida personal, laboral i fa-

miliar i l’impuls d’aquestes mesures

Tram. 250-00598/09

Esmenes presentades
Reg. 22194 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CIP, 23.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-

vergència i Unió (reg. 22194)

1 Esmena núm. 1
De modi!cació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Impulsar dins del marc de l’espai català de relacions 
laborals i a través del diàleg social i la concertació amb 
els agents social, la introducció de mesures de raciona-
lització dels horaris laborals i de conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar en l’àmbit socioeconòmic, es-
pecialment en els convenis col·lectius d’àmbit català o in-
ferior.

2. Encarregar al Consell de relacions laborals un infor-
me sobre les mesures a adoptar en l’àmbit del treball, de 
l’economia i de la societat per a la racionalització dels 
horaris que contribueixin a una major conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral de les persones, i especi-
alment que contribueixin a afavorir la igualtat entre ho-
mes i dones.

3. Crear la quali�cació d’empresa socialment responsable 
per aquelles empreses que acreditin l’aplicació de mesu-
res, accions i pràctiques que contribueixin a la concilia-
ció de la vida laboral i familiar i la racionalització dels 
horaris laborals.»

Proposta de resolució sobre l’establiment de 

noves línies d’actuació i el restabliment dels 

convenis pluriennals de col·laboració entre 

la Secretaria d’Afers Exteriors i les comuni-

tats catalanes a l’exterior per al desenvolu-

pament de programes de suport a l’emigra-

ció catalana

Tram. 250-00736/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 235)

En el BOPC 235, a la pàg. 22.

Títol o epígraf: Esmena núm. 1

On diu: 

«1. Preveure i dotar, dins dels pressupostos de 2012, les 
següents línies de suport a les comunitats catalanes a l’ex-
terior: activitats culturals; ensenyament de la llengua cata-
lana; orientació professional i formació universitària, en la 
modalitat de beques; suport assistencial sòcio-sanitari als 
residents catalans a l’exterior; programes d’acollida a la 
nova emigració; infraestructures i equipaments.»

Ha de dir: 

«1. Preveure i dotar, dins dels pressupostos de 2012, les 
següents línies de suport a les comunitats catalanes a 
l’exterior: activitats culturals; ensenyament de la llengua 
catalana; orientació professional i formació universitària, 
en la modalitat de beques; suport assistencial sòcio-sani-
tari als residents catalans a l’exterior; programes d’acolli-
da a la nova emigració; infraestructures i equipaments.»

Proposta de resolució sobre el compliment 

de la recomanació inclosa en l’Informe de 

l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tor-

tura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar siste-

mes de videovigilància dins els furgons poli-

cials per al trasllat de detinguts

Tram. 250-00806/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.


