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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’EMPRESA I CONEIXEMENT

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
El dia 1 d’octubre de 2020 es va nomenar la Ponència de la Comissió d’Empresa 

i Coneixement, integrada pels diputats José María Cano Navarro, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, que en va ser designat ponent relator; Alfons Montserrat Este-
ller, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamenta-
ri de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Ser-
ra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Els dies 19 i 26 d’octubre i 2 i 9 de novembre de 2020, de conformitat amb l’ar-
ticle 117.2 del Reglament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, 
grups socials i experts en el marc de la Ponència (BOPC 729, del dia 12 de novem-
bre de 2020, pàgina 8).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 30 de novembre i 3 de desembre de 2020. Han assessorat 
la Ponència la lletrada Anna Casas i Gregorio i els assessors lingüístics Joan Fibla 
i Sancho i Marta Payà Canals, i l’ha assistida el gestor parlamentari Frederic Solé 
Ivern.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat el Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica i les esmenes presentades, la Ponència ha es-
tablert l’Informe següent, que s’estructura en tres parts: la primera inclou l’ordenació 
de les esmenes amb relació al Projecte de llei i les recomanacions de la Ponència 
agrupades per articles; la segona és un resum de les recomanacions de la Ponèn-
cia i de les manifestacions i anuncis fets pels ponents que comporta la classificació 
de les esmenes en funció del grup parlamentari proposant, i la tercera es correspon 
amb el dictamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les recomanacions de 
la Ponència.

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica 
(tram. 200-00010/12)

I. ORDENACIÓ D’ESMENES

TEXT PRESENTAT

Títol 1. Disposicions generals

Article 1. Finalitat i objecte
1. La finalitat d’aquesta Llei és facilitar l’activitat econòmica en l’actual entorn 

digital. A aquest efecte, s’estableixen els principis, els criteris i els instruments 
d’aplicació per a les administracions públiques de Catalunya per fer possible una re-
lació àgil i eficient, en un entorn digital, amb les persones que porten o volen portar 
a terme una activitat econòmica des de les perspectives següents:

a) La reducció de les càrregues administratives.



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 4

b) El disseny de serveis digitals proactius basats en la gestió i l’anàlisi de les da-
des aportades pels titulars de les activitats, de forma que l’ús intensiu de les possi-
bilitats que ofereixen les noves tecnologies garanteixi que les dades s’aporten una 
única vegada.

c) La consolidació d’instruments de col·laboració i de coordinació entre les ad-
ministracions públiques de Catalunya en l’exercici de les competències de regulació, 
intervenció i control de l’activitat econòmica.

d) El foment de projectes empresarials estratègics per al creixement econòmic de 
Catalunya i la garantia d’un procés ordenat i equilibrat de transició cap a nous mo-
dels de negoci, de més valor afegit i de més presència tecnològica, per tal de mante-
nir el teixit productiu i l’ocupació.

2. L’objecte d’aquesta Llei és establir un marc regulatori per tal de crear un en-
torn més favorable a l’activitat econòmica, facilitant la competència i la inversió en 
concordança amb la normativa de procediment administratiu i el model català d’ad-
ministració digital.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació de l’article 1

1. La finalitat d’aquesta Llei és facilitar l’activitat econòmica en l’actual entorn 
digital, reforçar i facilitar l’activitat de les administracions públiques catalanes mit-
jançant la el desplegament d’eines i sistemes de gestió telemàtica en la tramitació 
de dades i procediments administratius. A aquest efecte, s’estableixen els principis, 
els criteris i els instruments d’aplicació per a les administracions públiques de Ca-
talunya per millorar i agilitzar els procediments administratius, així com el control, 
seguiment i inspecció de les activitats econòmiques fer possible una relació àgil i efi-
cient, en un entorn digital, amb les persones que porten o volen portar a terme una 
activitat econòmica des de les perspectives següents:

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1

1. La finalitat d’aquesta Llei és facilitar l’activitat econòmica usant les eines de 
l’actual entorn digital. A aquest efecte, [...].

Lletra a)
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De modificació de la lletra a) de l’article 1

a) L’agilització dels procediments administratius sense que aquesta comporti una 
desregulació en els controls que han d’exercir les administracions sobre l’endega-
ment d’activitats econòmiques i la seva adequació a les mesures indispensables de 
seguretat, salubritat i protecció mediambiental.

Lletra b)
Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
De modificació de la lletra b), de l’apartat 1 de l’article 1

b) El disseny de serveis digitals proactius basats en la gestió i l’anàlisi de les da-
des aportades pels titulars de les activitats, de forma que l’ús intensiu de les possibi-
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litats que ofereixen les noves tecnologies faciliti els tràmits necessaris i, entre altres, 
garanteixi que les dades s’aporten una única vegada.

Lletra d)
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
De supressió de la lletra d) de l’article 1

Apartat 2
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 1

2. L’objecte d’aquesta Llei és establir un marc regulatori per tal de facilitar la 
gestió administrativa de dades i procediments administratius relacionats amb l’ac-
tivitat econòmica des del respecte als drets socials, laborals i ambientals implicats 
en l’activitat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei és aplicable a:
a) L’Administració de la Generalitat.
b) Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya.
c) L’Administració pròpia de l’Aran.
d) Els ens públics i els organismes autònoms que depenen de qualsevol de les 

administracions públiques de les lletres a), b) i c) o hi estan vinculats pel que fa a les 
seves actuacions en exercici de potestats administratives en l’àmbit de la intervenció 
en l’activitat econòmica.

e) Els consorcis adscrits a les administracions, els organismes i les entitats públi-
ques inclosos en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels con-
sorcis o hi estan vinculades pel que fa a les seves actuacions en exercici de potestats 
administratives en l’àmbit de la intervenció en l’activitat econòmica.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Activitat econòmica: acció que, mitjançant la concurrència de mitjans o fac-

tors productius, comporta la creació de béns o la prestació de serveis. Les activitats 
poden fer-se amb finalitats lucratives o sense.

b) Certificat tècnic: document signat per la persona tècnica competent, que acre-
dita el compliment normatiu d’una activitat en un establiment, en la data de la seva 
expedició.

c) Establiment: edifici, part d’un edifici o espai delimitat on es duu a terme una 
activitat econòmica o més, sempre que aquestes siguin compatibles.
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d) Normativa sectorial: conjunt de disposicions dins de l’àmbit competencial de 
l’Estat o de la Generalitat de Catalunya que confereixen obligacions i atorguen drets 
en un sector d’activitat o en un àmbit material concret.

e) Pagament electrònic: acompliment de les obligacions econòmiques derivades 
de les taxes associades amb la posada en marxa d’una activitat o d’un establiment 
mitjançant l’ús d’instruments i solucions tecnològiques que posen a disposició les 
administracions públiques implicades, per possibilitar que el titular d’una activitat 
econòmica efectuï el pagament a distància.

f) Projecte tècnic: conjunt de documents que defineixen les característiques ge-
nerals d’una activitat en un establiment i que justifiquen el seu compliment norma-
tiu, signat per la persona tècnica competent, en el qual constarà com a mínim una 
memòria explicativa, esquemes, càlculs i plànols.

g) Requisits formals: conjunt de prescripcions documentals, de representació i 
de format que esdevenen obligatòries i indispensables per poder exercir l’activitat o 
legalitzar l’establiment, així com per garantir la correcta actuació de l’administració.

h) Requisits materials: conjunt de prescripcions tècniques i substantives previs-
tes en la normativa vigent en relació amb l’establiment per tal de poder legalitzar-lo 
i exercir l’activitat.

i) Títol habilitant: reconeixement de la facultat per a l’exercici d’una activitat 
econòmica.

j) Titular d’una activitat econòmica: persona física o jurídica, inclosos professio-
nals i autònoms, que disposa de títol suficient, segons la normativa vigent, pel qual 
se li possibilita l’exercici o l’explotació d’una activitat econòmica, ja sigui amb fina-
litat lucrativa o no.

ESMENES PRESENTADES

Lletra d)
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició a la lletra d) de l’article 3

d) Normativa sectorial: conjunt de disposicions dins de l’àmbit competencial de 
l’Estat o de la Generalitat de Catalunya que confereixen obligacions i atorguen drets 
en un sector d’activitat o en un àmbit material concret, inclòs el planejament terri-
torial, urbanístic i sectorial.

Lletra h)
Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya (3)
De modificació de la lletra h), de l’article 3

h) Requisits materials: conjunt de prescripcions tècniques i substantives previs-
tes en la normativa vigent en relació amb l’establiment per tal de poder legalitzar 
l’exercici d’una activitat.

Lletra i)
Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de la lletra i), de l’article 3

i) Títol habilitant: reconeixement de l’habilitació per a l’exercici d’una activitat 
econòmica en un establiment.
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Lletra j)
Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
De supressió d’un text a la lletra j), de l’article 3

j) Titular d’una activitat econòmica: persona física o jurídica, inclosos professio-
nals i autònoms, que disposa de títol suficient, segons la normativa vigent, pel qual 
se li possibilita l’exercici o l’explotació d’una activitat econòmica, ja sigui amb fina-
litat lucrativa o no.

Lletra k)
Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició d’una lletra k) a l’article 3

k) Persona tècnica competent: persona amb títol acadèmic universitari de caràc-
ter tècnic mitjançant el qual ha adquirit els coneixements, les capacitats i les tècni-
ques necessàries per a la redacció dels documents tècnics previstos en aquesta Llei 
i que compleix els requisits per l’exercici de l’activitat que estableix la normativa.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 7.
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 8, 9, 10 i 11.

TEXT PRESENTAT

Títol 2. Model de relació entre l’empresa i les administracions públiques 
catalanes

Capítol I. Aspectes generals

Article 4. Definició del model
El Govern de la Generalitat, a través de la Finestreta Única Empresarial, impulsa 

un model de relació entre les empreses i l’administració que facilita l’activitat eco-
nòmica i pivota sobre la gestió de dades aportades pels seus titulars, que permeten 
oferir serveis digitals, proactius i integrats per part de les diferents administracions 
públiques catalanes.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
De modificació de l’article 4

El Govern de la Generalitat, a través de la Finestreta Única Empresarial, impulsa 
un model de relació entre les empreses i les administracions que facilita la relació 
entre l’administració pública i els titulars d’activitats econòmiques i pivota sobre 
la gestió de dades aportades pels seus titulars, que permeten oferir serveis digitals, 
proactius i integrats per part de les diferents administracions públiques catalanes.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (2)
D’addició d’un text a l’article 4

Article 4. Definició del model
El Govern de la Generalitat, a través de la Finestreta Única Empresarial, impulsa 

un model de relació entre les empreses, els professionals i els autònoms i l’adminis-
tració que facilita l’activitat econòmica i pivota sobre la gestió de dades aportades 
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pels seus titulars, que permeten oferir serveis digitals, proactius i integrats per part 
de les diferents administracions públiques catalanes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 13.
La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 12.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Principis del model
El nou model de relació es fonamenta en els principis següents:
a) Confiança mútua, basada en la responsabilitat de les empreses en l’exercici de 

l’activitat empresarial.
b) Relació digital per defecte.
c) Aportació de dades una única vegada.
d) Ús intensiu de les noves tecnologies, especialment les basades en la gestió de 

les dades i altres funcionalitats que esdevinguin possibles en cada moment.
e) Eliminació de càrregues administratives innecessàries.
f) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es pres-

ta sigui el mateix arreu del territori.
g) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de 

servei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata.
h) Transparència, per mostrar a les persones titulars d’activitats econòmiques 

tota la informació que les administracions públiques catalanes tenen del titular i de 
la seva activitat econòmica.

i) Protecció de dades personals des del disseny i per defecte.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de les lletres c, d, e, f, g, h i i de l’article 5

Lletra a)
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
De modificació de l’apartat a) de l’article 5

a) Eficiència en l’ús de recursos públics i coordinació entre administracions, 
compartint l’ús de recursos e informació comuna sempre que sigui possible o es jus-
tifiqui pel seu millor aprofitament basada en la confiança mútua i en la responsabi-
litat de les empreses en l’exercici de l’activitat empresarial.

Lletra b)
Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
D’addició a la lletra b) de l’article 5

b) Relació digital per defecte preferent, sempre garantint que aquest ús no com-
porti una exclusió del procediment administratiu dels ciutadans i activitats que no 
tinguin ple accés o domini a les eines telemàtiques necessàries.
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Lletra e)
Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició a la lletra e) de l’article 5

e) Eliminació de càrregues administratives innecessàries, sense que comporti 
una reducció dels controls que han d’exercir les administracions públiques sobre 
l’endegament d’activitats econòmiques i la seva adequació a les mesures indispen-
sables de seguretat, salubritat i protecció mediambiental.

Lletra f)
Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
D’addició a la lletra f) de l’article 5

f) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es pres-
ta sigui el mateix arreu del territori. Sempre respectant aquelles adaptacions que les 
administracions considerin oportunes dins del marge de les seves competències, per 
ajustar-se a situacions territorials o socials que mereixen especial atenció.

Lletra g)
Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
D’addició a la lletra g) de l’article 5

g) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de 
servei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata, preservant la pro-
tecció de l’interès general i l’adequació de l’activitat econòmica a les condicions de 
seguretat, protecció de la salut i del medi ambient.

Lletra j)
Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (3)
D’addició d’una nova lletra j) a l’article 5

Article 5. Principis del model
El nou model de relació es fonamenta en els principis següents:
j) Col·laboració i coordinació entre les administracions públiques.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 14, que concorda amb l’esmena 
23 en el sentint de traslladar el contingut que suprimeix en aquest article 5 a l’arti-
cle 6, 19 i 20.

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 15, 16 i 17.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 

projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94, que, d’una banda es trasllada 
una referència al paràgraf 16 del preàmbul, i, de l’altra, s’incorpora com a disposició 
final segona bis:

«Aquesta Llei estableix un marc regulatori comú, d’acord amb els paràmetres de 
la Unió Europea i amb ple respecte al principi d’autonomia local i les competències 
de les entitats locals, sobre els règims d’intervenció aplicables a l’obertura dels esta-
bliments a través del règim de comunicació amb aportació d’un certificat tècnic i, en 
cas que sigui necessari per la dimensió o la capacitat dels establiments, preveu que 
s’aporti també un projecte tècnic que descrigui de forma més acurada el compliment 
normatiu d’aquesta activitat per tal de protegir l’interès general. Aquesta mesura [...] 
en la seva regulació.»
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«Disposició final segona bis. Principi d’autonomia local
Les disposicions d’aquesta llei s’han d’entendre amb el ple respecte al principi 

d’autonomia local, ateses les competències que exerceixen en el marc de la norma-
tiva en matèria de règim local i de forma coordinada amb la resta de les d’adminis-
tracions publiques concernides.»

TEXT PRESENTAT

Article 6. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa i les 
administracions públiques catalanes
1. Les persones emprenedores i els titulars de les activitats econòmiques, i les 

seves persones intermediàries o representants, tenen els deures següents:
a) Complir amb els requisits previstos per aquesta Llei i la resta de la normativa.
b) Relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades.
2. Les administracions públiques catalanes tenen els deures següents:
a) Oferir, de forma vinculant a través d’una eina que permeti la cerca guiada, se-

gons preveu l’article 11, la informació sobre tots els requisits necessaris per accedir 
i desenvolupar una activitat econòmica.

b) Garantir l’accés de les persones titulars a totes les dades de què disposen sobre 
la seva activitat o establiment i posar-les a disposició de la resta d’administracions 
públiques, respectant la normativa de protecció de dades.

c) Impulsar la millora contínua i la innovació en els serveis que es presten a les 
empreses i els professionals, especialment fent ús de les possibilitats que ofereixen 
les noves tecnologies per assolir que les dades s’aportin tan sols una vegada.

d) Fer possible la gestió electrònica integral dels procediments que afecten l’acti-
vitat econòmica, inclòs el pagament electrònic de les taxes associades.

e) Prendre les mesures necessàries per donar suport per a l’accés i la tramitació 
a aquells usuaris que puguin tenir dificultats amb els mitjans digitals.

f) Portar a terme actuacions de forma coordinada en benefici de les persones ti-
tulars de les activitats econòmiques per incrementar-ne la competitivitat.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Lletra b)
Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem (13)
D’addició a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 6

b) Relacionar-se preferentment mitjançant canals telemàtics amb les administra-
cions públiques implicades.

Lletra c)
Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem (14)
D’addició d’una lletra c) a l’apartat 1 de l’article 6

c) Conservar la documentació que acredita el compliment normatiu d’una acti-
vitat en un establiment.
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Apartat 2
Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 6

Article 6. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa i les adminis-
tracions públiques catalanes

[...]
2. Les administracions públiques catalanes tenen els deures següents:
a) Oferir, de forma vinculant a través d’una eina que permeti la cerca guiada, se-

gons preveu l’article 11, la informació sobre tots els requisits necessaris per accedir 
i desenvolupar una activitat econòmica.

b) Garantir l’accés de les persones titulars, i les persones habilitades per aques-
tes, a totes les dades de què disposen sobre la seva activitat o establiment i posar-les 
a disposició de la resta d’administracions públiques, respectant la normativa de pro-
tecció de dades.

c) Impulsar la millora contínua i la innovació en els serveis que es presten a les 
empreses i els professionals, especialment fent ús de les possibilitats que ofereixen 
les noves tecnologies per assolir que les dades s’aportin tan sols una vegada.

d) Fer possible la gestió electrònica integral dels procediments que afecten l’acti-
vitat econòmica, inclòs el pagament electrònic de les taxes associades.

e) Prendre les mesures necessàries per donar suport per a l’accés i la tramitació 
a aquells usuaris que puguin tenir dificultats amb els mitjans digitals.

f) Portar a terme actuacions de forma coordinada en benefici de les persones ti-
tulars de les activitats econòmiques per incrementar-ne la competitivitat.

g) Aportació de dades una única vegada
h) Ús intensiu de les noves tecnologies, especialment les basades en la gestió de 

les dades i altres funcionalitats que esdevinguin possibles en cada moment.
i) Eliminació de càrregues administratives innecessàries.
j) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es pres-

ta sigui el mateix arreu del territori.
k) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de 

servei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata.
l) Transparència, per mostrar a les persones titulars d’activitats econòmiques 

tota la informació que les administracions públiques catalanes tenen d’ells.
m) Protecció de dades personals des del disseny i per defecte.

Lletra a)
Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem (15)
D’addició a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 6

a) Oferir, de forma vinculant a través d’una eina que permeti la cerca guiada, 
segons preveu l’article 11, la informació sobre tots els requisits necessaris per acce-
dir i desenvolupar una activitat econòmica i sobre les responsabilitats inherents a 
aquesta.

Lletra c)
Esmena 25
SP del Partit Popular de Catalunya (6)
D’addició a la lletra c), de l’apartat 2 de l’article 6

c) Impulsar la millora contínua i la innovació en els serveis que es presten a les 
empreses i els professionals, especialment fent ús de les possibilitats que ofereixen 
les noves tecnologies per assolir, entre d’altres, que les dades s’aportin tan sols una 
vegada.
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Lletra e)
Esmena 26
GP de Catalunya en Comú Podem (16)
De modificació i supressió a la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 6

e) Garantir les competències i les eines necessàries per donar suport per a l’accés 
i la tramitació a aquells usuaris que puguin tenir dificultats amb els mitjans digitals, 
especialment les persones autònomes, microempreses i petites i mitjanes empreses.

Lletra f)
Esmena 27
GP de Catalunya en Comú Podem (17)
De modificació de la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 6

f) Garantir el compliment de la normativa aplicable a les activitats econòmiques 
mitjançant l’execució dels plans d’inspecció i control corresponents.

Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (4)
D’addició al títol de l’article 6, que quedaria redactat de la següent manera

Article 6. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa, els professio-
nals i els autònoms i les administracions públiques catalanes

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 21.
El ponent anuncia la retirada de les esmenes 22 i 24.
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 23, 25 i 28.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 

projecte i l’esmena 26:
«e) Garantir l’exercici de les competències i l’adopció de les eines necessàries 

per donar suport per a l’accés i la tramitació a aquells usuaris que puguin tenir di-
ficultats amb els mitjans digitals.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i l’esmena 27 consistent en establir el text de l’esmena i addicionar-la com 
una nova lletra g):

«g) Garantir el compliment de la normativa aplicable a les activitats econòmi-
ques mitjançant l’execució dels plans d’inspecció i control corresponents.»

TEXT PRESENTAT

Capítol II. Finestreta Única Empresarial 

Article 7. Definició
La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la 

finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius 
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a par-
tir de les dades que la persona titular de l’activitat econòmica aporta una única ve-
gada.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 29
SP del Partit Popular de Catalunya (7)
De modificació a l’article 7,

La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la 
finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius 
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a par-
tir de les dades de les que ja disposa l’administració i les que aporta la persona titu-
lar de l’activitat econòmica aporta una única vegada.

Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un text a l’article 7

Article 7. Definició
La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la 

finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius 
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a par-
tir de les dades de les que ja disposa l’Administració i les que la persona titular de 
l’activitat econòmica aporta una única vegada.

Esmena 31
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (5)
D’addició d’un text a l’article 7

Article 7. Definició
La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la 

finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius 
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a par-
tir de les dades que ja disposa l’Administració i les que la persona titular de l’activi-
tat econòmica aporta una única vegada.

Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem (18)
D’addició d’un text a l’article 7

La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa, sens 
perjudici de les competències dels ens locals, amb la finalitat de facilitar l’accés a la 
informació sobre els procediments administratius que són competència de les ad-
ministracions públiques i impulsar-ne la gestió a partir de les dades que la persona 
titular de l’activitat econòmica aporta una única vegada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 29.
La ponent anuncia la retirada de l’esmena 30.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 31.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 

projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94 (cf. esmena 18 per al text).

TEXT PRESENTAT

Article 8. Missió
1. La missió de la Finestreta Única Empresarial consisteix a oferir serveis inte-

grats, accessibles, digitals i proactius a les empreses i els professionals, en relació 
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amb l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica en el marc del model català d’admi-
nistració digital.

2. La Finestreta porta a terme la seva missió amb la captura i el processament 
de les dades aportades per les empreses i els professionals, i assegura la qualitat de 
les dades, la unitat de la dada a partir de la recollida única en origen a través de la 
tramitació unificada, la interoperabilitat amb tots els organismes responsables i la 
transparència envers les persones titulars de l’activitat econòmica en relació amb les 
dades disponibles, així com altres mecanismes que es puguin establir en el marc 
del model de governança de les dades de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 33
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 8,

2. La Finestreta porta a terme la seva missió amb la captura i el processament 
de les dades aportades per les empreses, els professionals i els òrgans de les admi
nistracions responsables de les tramitacions, i assegura la qualitat de les dades, la 
unitat de la dada a partir de la recollida única en origen a través de la tramitació uni-
ficada, la interoperabilitat amb tots els organismes responsables i la transparència 
envers les persones titulars de l’activitat econòmica en relació amb les dades dispo-
nibles, així com altres mecanismes que es puguin establir en el marc del model de 
governança de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 33.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Serveis
Els serveis que presta la finestreta comprenen l’assessorament, la informació so-

bre els procediments administratius necessaris per desenvolupar qualsevol activi-
tat econòmica que són competència de les administracions públiques, i la gestió 
d’aquests de forma unificada, per tal que la persona titular aporti les dades tan sols 
una vegada i pugui aconseguir el resultat de la seva gestió amb rapidesa i obtenir 
una visió integral de la seva relació amb totes les administracions públiques.

La finestreta incorpora serveis proactius, segons el que preveu l’article 18 
d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 34
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
De supressió a l’article 9

Els serveis que presta la finestreta comprenen l’assessorament, la informació so-
bre els procediments administratius necessaris per desenvolupar qualsevol activi-
tat econòmica que són competència de les administracions públiques, i la gestió 
d’aquests de forma unificada, per tal que la persona titular aporti les dades tan sols 
una vegada i pugui aconseguir el resultat de la seva gestió amb rapidesa i obtenir 
una visió integral de la seva relació amb totes les administracions públiques.

La finestreta incorpora serveis proactius, segons el que preveu l’article 18 
d’aquesta Llei.
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Addició de nous paràgrafs
Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem (19)
D’addició de dos nous paràgrafs a l’article 9

2. La Finestra Única Empresarial informarà a cada ens locals dels tràmits que 
s’efectuïn en el seu municipi.

3. S’establiran els mecanismes tècnics i econòmics necessaris per facilitar l’ad-
hesió dels ens locals a la Finestra Única Empresarial.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i l’esmena 34:

«Els serveis que presta la finestreta comprenen l’assessorament, la informació 
sobre els procediments administratius necessaris per desenvolupar qualsevol acti-
vitat econòmica que són competència de les administracions públiques, i la gestió 
d’aquests de forma unificada, per tal que la persona titular pugui aconseguir el re-
sultat de la seva gestió amb rapidesa i obtenir una visió integral de la seva relació 
amb totes les administracions públiques aportant les dades una sola vegada.»

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 35.

TEXT PRESENTAT

Secció 1. Instruments de la Finestreta Única Empresarial

Article 10. Instruments
La Finestreta Única Empresarial disposa dels instruments previstos en aquesta 

secció per prestar els seus serveis, sense perjudici que se’n puguin desenvolupar de 
nous d’acord amb les necessitats que sorgeixin.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Portal únic per a les empreses
1. La informació que les persones titulars de les activitats econòmiques i els seus 

intermediaris puguin necessitar sobre els serveis i els tràmits de les administracions 
públiques s’unifica en un únic portal electrònic.

2. El portal s’organitza de manera que facilita les relacions entre les empreses i 
les administracions públiques de Catalunya, i incorpora una eina de cerca guiada 
que, de forma vinculant per a totes les administracions, permet a les persones titu-
lars de les activitats econòmiques conèixer tota la informació sobre els tràmits obli-
gatoris i optatius per legalitzar una activitat econòmica o un establiment, així com 
les possibles relacions de dependència entre ells.

3. En relació amb els tràmits gestionats per la Finestreta Única Empresarial, les 
administracions tenen l’obligació d’incloure al portal la informació sobre els textos 
normatius, els règims d’intervenció administrativa, l’import de les taxes associades 
i els requisits necessaris per desenvolupar cadascuna de les activitats econòmiques, 
així com el conjunt de dades i els documents necessaris.

4. A través del portal es dona publicitat a les dades dels registres administratius 
en format de dades obertes i accessibles.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 36
GP de Catalunya en Comú Podem (20)
D’addició in fine d’un text a l’apartat 1 de l’article 11

1. La informació que les persones titulars de les activitats econòmiques i els seus 
intermediaris puguin necessitar sobre els serveis i els tràmits de les administracions 
públiques s’unifica en un únic portal electrònic, respectant la normativa de protec-
ció de dades i l’autonomia municipal.

Apartat 2
Esmena 37
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De supressió a l’apartat 2 de l’article 11

Article 11. Portal únic per a les empreses
[...]
2. El portal s’organitza de manera que facilita les relacions entre les empreses i 

les administracions públiques de Catalunya, i incorpora una eina de cerca guiada 
que, de forma vinculant per a totes les administracions, permet a les persones titu-
lars de les activitats econòmiques conèixer tota la informació sobre els tràmits obli-
gatoris i optatius per legalitzar una activitat econòmica o un establiment, així com 
les possibles relacions de dependència entre ells.

[...]

Addició de nous apartats
Esmena 38
GP de Catalunya en Comú Podem (21)
D’addició d’un punt 5 a l’article 11

5. Es garantirà que els ens locals reben tota la informació dels tràmits realitzats 
que s’efectuïn en relació al seu municipi.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana una esmena tècnica per la qual es modifica el títol de 
l’article així:

«Article 11. Portal únic per a les activitats econòmiques»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 

projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94 (cf. esmena 18 per al text).
La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 37.
El ponent anuncia la retirada de l’esmena 38.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Àrea privada
1. El portal incorpora una àrea privada per a cada titular d’una activitat econòmi-

ca amb exercici a Catalunya, que integra totes les relacions que es produeixin amb 
les administracions públiques catalanes al llarg de la seva vida, sens perjudici de les 
previsions de normativa estatal o catalana en relació amb els espais personalitzats.

La informació continguda en aquesta àrea ha de ser compartida, compatible, ac-
cessible i interoperable, de manera que, d’acord amb els drets i els deures de cada 
part, pugui ser consultada i actualitzada tant per les persones titulars de les activitats 
econòmiques com per les administracions públiques, sense perjudici que l’adminis-
tració hagi de validar determinades dades a partir del procediment administratiu 
corresponent.
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2. L’accés a l’àrea privada es pot duu a terme amb qualsevol dels mecanismes 
d’identificació electrònica admesos per l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.

Un cop la persona titular de l’activitat està identificada en la seva àrea privada, 
pot gaudir de totes les funcionalitats sense haver de tornar-se a identificar.

3. Des d’aquesta àrea privada el titular d’una activitat econòmica o d’un establi-
ment pot:

a) Iniciar i gestionar de manera digital els tràmits relacionats amb la seva activi-
tat econòmica, amb independència de l’administració responsable, i fer-ne el segui-
ment fins a la finalització.

b) Tenir una visió integral que li permeti visualitzar i actualitzar les dades i la 
documentació associada a les seves activitats econòmiques, els seus establiments i 
registres i, a la vegada, conèixer en tot moment l’estat de legalització de tots els seus 
establiments, aplicant el principi de transparència.

c) Donar accés al registre general d’apoderaments a les persones que el represen-
ten o actuen com a intermediàries per consultar i actualitzar les seves dades.

d) Rebre informació, avisos i altres serveis de tipus proactiu que puguin ser del 
seu interès.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem (22)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 12

1. El portal incorpora una àrea privada per a cada titular d’una activitat econòmi-
ca amb exercici a Catalunya, que integra totes les relacions que es produeixin amb 
les administracions públiques catalanes al llarg de la seva vida, sens perjudici de les 
previsions de normativa estatal o catalana en relació amb els espais personalitzats i 
de les competències dels ens locals.

Apartat 2
Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya (10)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 12,

2. L’accés a l’àrea privada es pot duu a terme amb qualsevol dels mecanismes 
d’identificació electrònica admesos per l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.

Un cop la persona titular de l’activitat o la persona autoritzada està identifica-
da en la seva àrea privada, pot gaudir de totes les funcionalitats sense haver de tor-
nar-se a identificar.

Esmena 41
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Àrea privada
[...]
2. L’accés a l’àrea privada es pot duu a terme amb qualsevol dels mecanismes 

d’identificació electrònica admesos per l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.

Un cop la persona titular de l’activitat, o la persona habilitada per aquesta, està 
identificada en la seva àrea privada, pot gaudir de totes les funcionalitats sense haver 
de tornar-se a identificar.
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Apartat 3
Esmena 42
SP del Partit Popular de Catalunya (11)
De supressió a l’apartat 3 de l’article 12,

3. Des d’aquesta àrea privada el titular d’una activitat econòmica o d’un establi-
ment pot:

a) Iniciar i gestionar [...].

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94 (cf. esmena 18 per al text).

El ponent anuncia la retirada de l’esmena 40.
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 41 i 42.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Directori d’empreses, establiments i registres
1. El Directori d’empreses, establiments i registres és l’instrument que fa possi-

ble la visió integral de la informació de què disposen les diferents administracions 
públiques, prevista en l’article anterior.

2. El directori ha de contenir les dades bàsiques sobre totes les activitats econò-
miques i els seus establiments, a partir de l’identificador únic de l’establiment pre-
vist a l’article 16 d’aquesta Llei, així com les dades específiques recollides en els 
diferents registres als quals està inscrit, de forma que es garanteixi la seguretat i el 
rendiment del sistema.

3. Les administracions públiques han de facilitar la informació necessària per tal 
que el Directori estigui permanentment actualitzat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 43
GP de Catalunya en Comú Podem (23)
D’addició als punts1 i 3 de l’article 13

1. El Directori d’empreses, establiments i registres és l’instrument que fa possi-
ble la visió integral de la informació de què disposen les diferents administracions 
públiques, prevista en l’article anterior, sens perjudici de les competències dels ens 
locals.

[...]
3. Les administracions públiques han de facilitar la informació necessària per 

tal que el Directori estigui permanentment actualitzat, respectant l’autonomia local.

Addició de nous apartats
Esmena 44
SP del Partit Popular de Catalunya (12)
D’addició d’un nou apartat 4 de l’article 13,

[...] estigui permanentment actualitzat.
4. Aquest directori té únicament les funcions descrites als apartats anteriors i per 

tant en cap cas, es pot considerar que és un directori d’accés públic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94 (cf. esmena 18 per al text).

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 44.
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TEXT PRESENTAT

Secció 2. Administracions públiques gestionades amb dades 

Article 14. Gestió integral de les dades
1. Les administracions públiques catalanes exerceixen les seves competències en 

l’àmbit de l’activitat econòmica a partir de la gestió de les dades obtingudes en la 
seva relació amb les persones titulars de les activitats econòmiques.

2. Les dades són un actiu digital propietat de les persones titulars de les activitats 
econòmiques, compartides i reutilitzables per totes les administracions públiques 
catalanes competents en l’àmbit de l’activitat econòmica.

3. Per fer possible la gestió integral de les dades de forma coherent per part de les 
administracions públiques, s’ha d’haver realitzat un procés d’estandardització de les 
dades que en garanteixi l’homogeneïtat semàntica i sintàctica, i possibiliti l’existèn-
cia del Directori d’empreses, establiments i registres i la identificació unívoca dels 
establiments de Catalunya.

4. Les administracions públiques catalanes han d’implantar solucions comunes 
que garanteixin la coherència de les dades i en permetin la interoperabilitat, disse-
nyant procediments senzills i àgils basats en l’aportació de dades per part de les per-
sones titulars de l’activitat econòmica tan sols una vegada. Per fer efectiu el criteri 
de dada única, s’han d’establir els mecanismes de col·laboració entre els diferents 
òrgans i sistemes custodis d’una mateixa dada que en garanteixin la qualitat.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 3
Esmena 45
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’un nou paràgraf al punt 3 de l’article 14

Article 14. Gestió integral de dades
3. Per fer possible la gestió integral de les dades de forma coherent per part de les 

administracions públiques, s’ha d’haver realitzat un procés d’estandardització de les 
dades que en garanteixi l’homogeneïtat semàntica i sintàctica, i possibiliti l’existèn-
cia del Directori d’empreses, establiments i registres i la identificació unívoca dels 
establiments de Catalunya. Reglamentàriament, s’establirà el procediment per deta-
llar la identificació unívoca dels establiments de Catalunya com identificador únic 
als expedients administratius de la seva competència independentment de la forma 
que reglamentàriament s’estableixi aquesta identificació haurà d’incorporar com a 
mínim el NIF de l’empresa.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 45.

TEXT PRESENTAT

Article 15. Estandardització de dades
1. Les administracions públiques han d’impulsar l’estandardització de les dades 

per fer possible la dada única, la interoperabilitat entre sistemes i organismes i la 
tramitació unificada com a mecanisme previst en l’article 17 d’aquesta Llei, en co-
ordinació amb el model de governança de les dades de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. L’estandardització es concreta en la implementació d’un diccionari interope-
rable que recull el conjunt de dades bàsiques i específiques que, segons la normativa 
vigent, les persones titulars de les activitats econòmiques han de comunicar a les 
diferents administracions públiques.
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3. Sens perjudici del que preveu l’article anterior, les administracions públiques 
catalanes han d’estandarditzar la definició de les dades que conformen el Directori i 
establir els protocols de comunicació entre els sistemes d’informació, segons s’acor-
di en el si de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
De modificació a l’apartat 1 de l’article 15

Article 15. Estandardització de dades
1. Les administracions públiques han d’impulsar l’estandardització de les dades 

que s’aportin al sistema per fer possible la dada única, la interoperabilitat entre sis-
temes i organismes i la tramitació unificada com a mecanisme previst en l’article 17 
d’aquesta Llei, en coordinació amb el model de governança de les dades de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

[...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 46.

TEXT PRESENTAT

Article 16. Identificador únic de l’establiment
1. Els establiments han de tenir un identificador únic que permeti la identifica-

ció inequívoca d’un emplaçament on s’exerceix una activitat econòmica al llarg del 
temps, amb independència de l’administració competent que hagi enregistrat aquest 
establiment i de l’identificador propi que li hagi pogut atorgar. Aquest identificador 
únic s’ha de mantenir en cas de transmissió del titular de l’activitat o de la substitu-
ció d’una activitat per una altra.

2. L’Oficina de Gestió Empresarial crea el sistema d’assignació de l’identificador 
únic de l’establiment i determina la metodologia corresponent per a la seva obtenció, 
modificació i baixa, que s’ha de desenvolupar reglamentàriament.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 47
GP de Catalunya en Comú Podem (24)
D’addició al punt 2 de l’article 16

2. L’Oficina de Gestió Empresarial crea el sistema d’assignació de l’identificador 
únic de l’establiment i determina la metodologia corresponent per a la seva obtenció, 
modificació i baixa, que s’ha de desenvolupar reglamentàriament, respectant l’au-
tonomia dels ens locals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94 (cf. esmena 18 per al text).
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TEXT PRESENTAT

Article 17. Tramitació unificada
1. En el cas de concurrència de diferents procediments administratius sobre una 

mateixa activitat, la tramitació unificada és el mecanisme de captura i tractament de 
dades que permet que les persones titulars de les activitats econòmiques facilitin a 
les administracions públiques catalanes les dades i els documents relatius a la seva 
activitat i als seus establiments tan sols una vegada, i que en garanteix la qualitat i 
la coherència.

2. La persona titular de l’activitat econòmica realitza la tramitació unificada a 
través del portal únic per a les empreses.

3. Les administracions públiques han d’adoptar els mecanismes per tal que des 
del portal únic per a les empreses es puguin gestionar de forma integral tots els trà-
mits obligatoris i optatius que afecten una mateixa activitat i fer el pagament de les 
seves taxes corresponents, comunicant les dades i aportant la documentació neces-
sària una única vegada, sense perjudici de l’exercici de les competències de cada 
administració, tant si les estableix aquesta mateixa Llei o una normativa sectorial.

4. La tramitació unificada garanteix que les administracions públiques reben les 
dades i els documents corresponents als procediments de la seva competència, in-
closes les evidències tècniques de la signatura per part del titular de l’activitat eco-
nòmica.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 48
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
De modificació de l’article 17

Article 17. Gestió unificada de dades
1. En el cas de concurrència de diferents procediments administratius sobre una 

mateixa activitat, la gestió unificada de dades és el mecanisme de captura i tracta-
ment de dades que permet que les persones titulars de les activitats econòmiques 
facilitin a les administracions públiques catalanes les dades i els documents relatius 
a la seva activitat i als seus establiments tan sols una vegada, i que en garanteix la 
qualitat i la coherència.

2. La persona titular de l’activitat econòmica presentarà sol·licituds, comunica-
cions prèvies o declaracions responsables, perquè siguin gestionades de forma uni-
ficada, a través del portal únic per a les empreses.

3. Les administracions públiques han d’adoptar els mecanismes per tal que des 
del portal únic per a les empreses es puguin gestionar de forma integral tots els trà-
mits obligatoris i optatius que afecten una mateixa activitat i fer el pagament de les 
seves taxes corresponents, comunicant les dades i aportant la documentació neces-
sària una única vegada, sense perjudici de l’exercici de les competències de cada 
administració, tant si les estableix aquesta mateixa Llei o una normativa sectorial.

4. La gestió unificada de dades garanteix que les administracions públiques 
reben les dades i els documents corresponents als procediments de la seva compe-
tència, incloses les evidències tècniques de la signatura per part del titular de l’acti-
vitat econòmica.

Esmena 49
GP de Catalunya en Comú Podem (25)
De modificació de l’article 17

Article 17. Gestió unificada de dades.
1. En el cas de concurrència de diferents procediments administratius sobre una 

mateixa activitat, la gestió unificada de les dades és el mecanisme de captura i trac-
tament de dades que permet que les persones titulars de les activitats econòmiques 
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facilitin a les administracions públiques catalanes les dades i els documents relatius 
a la seva activitat i als seus establiments tan sols una vegada, i que en garanteix la 
qualitat i la coherència.

2. La persona titular de l’activitat econòmica presenta la sol·licitud o la comuni-
cació o la declaració responsable a través del portal únic per a les empreses.

3.Les administracions públiques han d’adoptar els mecanismes per tal que des 
del portal únic per a les empreses es puguin gestionar de forma integral tots els trà-
mits obligatoris i optatius que afecten una mateixa activitat i fer el pagament de les 
seves taxes corresponents, comunicant les dades i aportant la documentació neces-
sària una única vegada, sense perjudici de l’exercici de les competències de cada 
administració, tant si les estableix aquesta mateixa Llei o una normativa sectorial.

4. La gestió unificada garanteix que les administracions públiques reben les da-
des i els documents corresponents als procediments de la seva competència, incloses 
les evidències tècniques de la signatura per part del titular de l’activitat econòmica.

Apartat 2
Esmena 50
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (6)
De supressió i addició a la part final de l’apartat 2 de l’article 17

2– La persona titular de l’activitat econòmica realitza la tramitació unificada ges-
tió unificada de dades a través del portal únic per a les empreses.

Addició de nous apartats
Esmena 51
GP de Catalunya en Comú Podem (26)
D’addició d’un apartat 5 a l’article 17

5. La Generalitat de Catalunya ha de garantir que les administracions correspo-
nents disposin de les eines i recursos necessaris per tal de poder realitzar la trami-
tació unificada dels diferents procediments administratius.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 48, 49 i 51.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 50.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Proactivitat de l’administració
1. Les administracions públiques poden oferir de forma proactiva els serveis 

disponibles en cada moment que, a partir de les dades que tenen al seu abast, con-
sideren que poden ser d’interès per a la persona titular de l’activitat econòmica o les 
persones emprenedores.

2. En el cas que, a partir de les dades facilitades per la persona titular d’una ac-
tivitat econòmica des de la Finestreta Única Empresarial, es detecti que cal iniciar 
nous procediments necessaris per al desenvolupament de la seva activitat econòmi-
ca, les administracions públiques catalanes, i, específicament, l’Oficina de Gestió 
Empresarial, poden impulsar de forma proactiva les actuacions oportunes per tal 
que la persona titular validi la informació o n’aporti de nova des de l’àrea privada 
prevista a l’article 12 d’aquesta Llei.

3. S’habiliten les administracions públiques catalanes, i, específicament, l’Ofici-
na de Gestió Empresarial, a fer l’ús de les dades per a la prestació de serveis proac-
tius i personalitzats a les persones titulars de les activitats econòmiques i a les per-
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sones emprenedores, en el marc de la Finestreta Única Empresarial i en relació amb 
la facilitació de l’activitat econòmica d’aquestes persones titulars.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats
Esmena 52
GP de Catalunya en Comú Podem (27)
D’addició d’un apartat 4 a l’article 18

4. Queda expressament prohibida la utilització de les dades facilitades pels usua-
ris d’aquests serveis per a finalitats no relacionades amb els procediments adminis-
tratius escaients, objecte d’aquesta llei, així com la cessió de les dades a tercers sen-
se el consentiment exprés del titular.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 52.

TEXT PRESENTAT

Capítol III. Governança del model

Article 19. Definició
La governança del model de relació entre les empreses i les administracions pú-

bliques catalanes és el conjunt de mecanismes que permeten la coordinació i la par-
ticipació de tots els òrgans amb competències transversals i sectorials per a l’impuls 
de l’activitat econòmica, l’administració digital i el desplegament de la Finestreta 
Única Empresarial, amb la finalitat d’establir, per part dels responsables dels dife-
rents organismes públics, mesures efectives que permetin la implantació del model.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 53
GP de Catalunya en Comú Podem (28)
D’addició a l’article 19

La governança del model de relació entre les empreses i les administracions pú-
bliques catalanes és el conjunt de mecanismes que permeten la coordinació i la par-
ticipació de tots els òrgans amb competències transversals i sectorials per a l’impuls 
de l’activitat econòmica, l’administració digital i el desplegament de la Finestreta 
Única Empresarial, amb la finalitat d’establir, per part dels responsables dels dife-
rents organismes públics, mesures efectives que permetin la implantació del model 
amb ple respecte de les competències de cada administració.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94 (cf. esmena 18 per al text).

TEXT PRESENTAT

Article 20. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu 
Consell Assessor
1. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té per objectiu se-

guir i avaluar la implantació de les mesures que estableix aquesta Llei i instaurar 
mecanismes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals.

2. La Comissió té les funcions següents:
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a) Fer un seguiment de l’aplicació dels règims d’intervenció que afecten les ac-
tivitats econòmiques, de la implantació de la Finestreta Única Empresarial per part 
de les administracions públiques de Catalunya i de la resta de mesures que estableix 
aquesta Llei per facilitar l’activitat econòmica.

b) Analitzar i valorar les consultes i les reclamacions presentades pels operadors 
econòmics i socials en virtut del que estableix l’article 25 d’aquesta Llei, donar su-
port a l’òrgan administratiu competent que ha d’avaluar la consulta o emetre l’infor-
me i proposar, si escau, solucions respectuoses amb l’interès general.

c) Identificar propostes de millora de la intervenció administrativa en l’activitat
econòmica, proposar les accions necessàries per implantar-les i fer-ne el segui-

ment.
d) Acordar els mecanismes que han de permetre l’adhesió dels ens locals a la 

Finestreta Única Empresarial i els termes en què han d’incorporar els nous serveis 
disponibles.

e) Rebre informació sobre els plans de verificació, control i inspecció fets per les 
administracions públiques de Catalunya, i sobre el resultat d’aquests plans.

f) Acordar els protocols de comunicació entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i la resta d’administracions públiques amb la finalitat d’aplicar el prin-
cipis de dada única i de transparència, en col·laboració amb el model de governança 
de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, garantint que les da-
des aportades per les persones titulars de les activitats econòmiques puguin arribar 
a tots els organismes responsables de la seva gestió en un format interoperable i as-
segurant-ne la qualitat.

g) Proposar al Govern, mitjançant el departament d’adscripció, els criteris que es 
prioritzen per classificar un projecte empresarial com a estratègic.

h) Analitzar l’impacte del canvi de model productiu i, en concret, de les transfor-
macions d’empreses, les deslocalitzacions empresarials i els expedients de regulació 
d’ocupació, i requerir als agents implicats, d’acord amb el desplegament reglamenta-
ri, mesures per a la reindustrialització i la minimització de l’afectació de l’ocupació, 
en el territori i en la cadena de valor.

i) Impulsar mecanismes de col·laboració per a l’estandardització dels projectes 
tècnics, així com qualsevol altra documentació de naturalesa anàloga que les perso-
nes tècniques competents han d’elaborar en l’exercici de la seva professió.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada per representants de 

l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la presidència és exercida 
per un representant de la Generalitat.

4. La Comissió compta amb un Consell Assessor format per persones designades 
per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, les 
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, i per una representació dels col·le-
gis professionals. El Consell Assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre 
els temes de la seva competència, d’acord amb les funcions detallades a l’apartat 2 
d’aquest article.

5. El Govern estableix l’adscripció, l’organització, el règim de funcionament i la 
composició de la Comissió i del Consell Assessor.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 54
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 21

Article 21. Oficina de Gestió Empresarial
1. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable d’impulsar la Finestreta Única 

Empresarial a Catalunya, i qui ha de coordinar als departaments i organismes de la 
Generalitat i dur a terme les accions necessàries per fer-ne efectiu el desplegament 
en tot el territori, en col·laboració amb les diferents unitats administratives compe-
tents.

[...]

Esmena 55
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (7)
D’addició al final de l’apartat 1 de l’article 20

1. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té per objectiu seguir 
i avaluar la implantació de les mesures que estableix aquesta Llei i instaurar meca-
nismes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i, els ens locals i la 
resta d’administracions públiques.

Apartat 2
Esmena 56
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (8)
D’addició de dues noves lletres, j i k, a l’apartat 2 de l’article 20, passant l’actual 
redacció de la lletra j a la posició de la lletra l.

2. La Comissió té les funcions següents:
j) Vetllar que les administracions públiques catalanes atorguin les llicències i 

autoritzacions amb la major celeritat possible i, en qualsevol cas, dins els terminis 
màxims determinats per la norma que els regula i fer difusió dels indicadors de 
gestió d’aquests procediments.

k) Proposar al Departament corresponent la modificació dels annexos esta
blerts en aquesta Llei.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Lletra e)
Esmena 57
GP de Catalunya en Comú Podem (29)
De modificació de la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 20

e) Garantir la correcta implantació dels plans de verificació, control i inspecció 
fets per les administracions públiques de Catalunya, així com rebre la informació 
sobre els esmentats plans i sobre el recursos humans i materials destinats al seu 
compliment i sobre el resultat d’aquests plans.

Lletra g)
Esmena 58
GP de Catalunya en Comú Podem (30)
D’addició a la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 20

g) Proposar al Govern, mitjançant el departament d’adscripció, els criteris que 
es prioritzen per classificar un projecte empresarial com a estratègic en el marc de 
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les prioritats que fixa aquesta llei. Els criteris han de recollir indicadors econòmics, 
d’igualtat social, de sostenibilitat ambiental i energètica.

Lletra j)
Esmena 59
GP de Catalunya en Comú Podem (32)
D’addició a la lletra j) de l’apartat 2 de l’article 20

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin sempre que res-
ponguin a l’objecte definit en aquesta llei.

Addició de noves lletres
Esmena 60
GP de Catalunya en Comú Podem (31)
D’addició duna lletra h bis) a l’apartat 2 de l’article 20

h bis) Analitzar la implementació de mesures encaminades a garantir la transició 
ecològica i energètica dels sectors productius i requerir als agents implicats, d’acord 
amb el desplegament reglamentari, mesures per el desplegament de les energies re-
novables, l’eficiència en l’ús de recursos i energia i la implementació de polítiques 
de simbiosi industrial i economia circular.

Esmena 61
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
D’addició d’una nova lletra i) bis a l’apartat 2 de l’article 20

Article 20. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Con-
sell Assessor

[...]
2. La Comissió té les funcions següents:
[...]
i) Impulsar mecanismes de col·laboració per a l’estandardització dels projectes 

tècnics, així com qualsevol altra documentació de naturalesa anàloga que les perso-
nes tècniques competents han d’elaborar en l’exercici de la seva professió.

i) bis Proposar al Departament corresponent la modificació dels annexos esta-
blerts en aquesta Llei.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
[...]

Apartat 3
Esmena 62
GP de Catalunya en Comú Podem (33)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 20

3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada de forma paritària per 
representants de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la presi-
dència és exercida de forma rotatòria per un representant de la Generalitat i per un 
representant dels ens locals.

Esmena 63
SP del Partit Popular de Catalunya (13)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 20,

3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada per representants de 
l’Administració de la Generalitat i l’Administració local. La presidència és exerci-
da per un representant de la Generalitat i la vicepresidència per un representant de 
l’Administració local.
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Esmena 64
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 20

Article 20. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Con-
sell Assessor

[...]
3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada, de forma paritària, per 

representants de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la pre-
sidència és compartida per un representant de la Generalitat i representants de les 
entitats del món local.

[...]

Esmena 65
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (9)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 20

3– La Comissió, que té caràcter permanent, està formada de forma paritària per 
representants de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la presi-
dència és exercida per un representant de la Generalitat i la vicepresidència per un 
representant de l’Administració local.

Apartat 4
Esmena 66
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (10)
D’addició a l’apartat 4 de l’article 20

4– La Comissió compta amb un Consell Assessor format per persones designa-
des per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, 
les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, i per una representació dels 
col·legis professionals i una de les federacions, confederacions o les unions d’asso-
ciacions professionals representatives de treballadors autònoms, registrades a Cata-
lunya. El Consell Assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre els temes 
de la seva competència, d’acord amb les funcions detallades a l’apartat 2 d’aquest 
article. La Comissió ha de valorar i donar resposta a les propostes formulades pel 
Consell Assessor.

Esmena 67
GP de Catalunya en Comú Podem (34)
De modificació de l’apartat 4 de l’article 20

4. La Comissió compta amb un Consell Assessor format per:
– 4 persones designades per les organitzacions empresarials més representatives 

de Catalunya.
– 4 persones designades per les organitzacions sindicals més representatives a 

Catalunya.
El Consell Assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre els temes de la 

seva competència, d’acord amb les funcions detallades a l’apartat 2 d’aquest article.

Apartat 5
Esmena 68
GP de Catalunya en Comú Podem (35)
De supressió d’un text a l’apartat 5 de l’article 20

5. El Govern estableix l’adscripció, l’organització, el règim de funcionament i la 
composició de la Comissió i del Consell Assessor.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 54, 57, 58, 62, 63 i 64.
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 55, 56, 59 i 65.
Els ponents anuncien la retirada de les esmenes 60 i 61.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 

projecte i les esmenes 66, 67 i 68:
«4. La Comissió compta amb un Consell Assessor amb la composició següent:
a) Sis membres en representació de les organitzacions empresarials més repre-

sentatives en l’àmbit de Catalunya, designats per les organitzacions empresarials.
b) Sis membres en representació de les cambres de comerç, indústria i navegació, 

designats pel Consell de Cambres.
c) Sis membres en representació de les organitzacions sindicals més representati-

ves en l’àmbit de Catalunya, designats per les organitzacions sindicals.
d) Sis membres representants dels col·legis professionals dels àmbits més ade-

quats en funció de la matèria designats per l’associació intercol·legial de col·legis 
professionals de Catalunya.

e) Un membre en representació de les federacions, confederacions o les unions 
d’associacions professionals representatives de treballadors autònoms registrades a 
Catalunya.

El Consell Assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre els temes de 
la seva competència, d’acord amb les funcions detallades a l’apartat 2 d’aquest ar-
ticle.»

TEXT PRESENTAT

Article 21. Oficina de Gestió Empresarial
1. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable d’impulsar la Finestreta Única 

Empresarial a Catalunya, i qui ha de coordinar i dur a terme les accions necessàries 
per fer-ne efectiu el desplegament en tot el territori, en col·laboració amb les dife-
rents unitats administratives competents.

2. L’Oficina presta els serveis de la Finestreta Única Empresarial que preveu l’ar-
ticle 9 d’aquesta Llei, així com els que preveu la seva carta de serveis i d’altres que 
el Govern li pugui atribuir.

3. L’Oficina, en col·laboració amb els organismes de l’article 22 a continuació, 
impulsa, defineix, implanta i actualitza les solucions tecnològiques que possibilitin 
el funcionament correcte dels instruments previstos en aquesta Llei perquè l’inici o 
la modificació d’una activitat econòmica es pugui fer de manera àgil, senzilla i im-
mediata pel canal que correspongui. Aquestes funcions han de permetre la gestió 
integral de les dades associades a una activitat econòmica mitjançant la tramitació 
unificada, per tal que les administracions puguin rebre, en un format compatible per 
al seu tractament i gestió, les dades sobre els procediments relatius a activitats eco-
nòmiques que siguin de la seva competència, d’acord amb els esquemes i les defini-
cions estàndard aprovats en el marc de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica.

4. L’Oficina defineix i gestiona el diccionari de la Finestreta Única Empresari-
al que preveu l’article 15.2 més amunt, que inclou totes les dades relacionades amb 
activitat econòmica en col·laboració amb els òrgans gestors de les dades, així com 
les eines que possibilitin les funcionalitats relacionades amb les dades dels establi-
ments i dels registres.

5. D’acord amb les previsions reglamentàries corresponents, la gestió que efectuï 
l’Oficina de Gestió Empresarial per encàrrec del departament competent suposa la 
delegació de signatura.
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6. L’Oficina és responsable dels tractaments de dades personals vinculats a la 
prestació del servei de Finestreta Única Empresarial.

ESMENES PRESENTADES

Apartats 1 i 6
Esmena 69
GP de Catalunya en Comú Podem (36)
D’addició als punts 1 i 6 de l’article 21

1. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable d’impulsar la Finestreta Úni-
ca Empresarial a Catalunya, i qui ha de coordinar i dur a terme les accions neces-
sàries per fer-ne efectiu el desplegament en tot el territori, en col·laboració amb les 
diferents unitats administratives competents i sense perjudici de l’autonomia i de les 
competències dels ens locals.

[...]
6. L’Oficina és responsable dels tractaments de dades personals vinculats a la 

prestació del servei de Finestreta Única Empresarial, sens perjudici de les compe-
tències dels ens locals.

Apartat 4
Esmena 70
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
De supressió d’un text a l’apartat 4 de l’article 21

Article 21. Oficina de Gestió Empresarial
[...]
4. L’Oficina defineix i gestiona el diccionari de la Finestreta Única Empresari-

al que preveu l’article 15.2 més amunt, que inclou totes les dades relacionades amb 
activitat econòmica en col·laboració amb els òrgans gestors de les dades, així com 
les eines que possibilitin les funcionalitats relacionades amb les dades dels establi-
ments i dels registres.

[...]

Esmena 71
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (11)
De supressió d’un text a l’apartat 4 de l’article 21

4. L’Oficina defineix i gestiona el diccionari de la Finestreta Única Empresari-
al que preveu l’article 15.2 més amunt, que inclou totes les dades relacionades amb 
activitat econòmica en col·laboració amb els òrgans gestors de les dades, així com 
les eines que possibilitin les funcionalitats relacionades amb les dades dels establi-
ments i dels registres.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94 (cf. esmena 18 per al text).

La ponent anuncia la retirada de l’esmena 70.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 71.

TEXT PRESENTAT

Article 22. Organismes responsables de les solucions tecnològiques
1. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Genera-

litat de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya posen a dispo-
sició dels òrgans de la Generalitat de Catalunya les solucions tecnològiques neces-



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 30

sàries per poder prestar els serveis de la Finestreta Única Empresarial, d’acord amb 
el model català d’administració digital.

2. El Consorci Administració Oberta de Catalunya, així com les Diputacions, 
posen a disposició dels ens locals les solucions tecnològiques i els instruments ne-
cessaris per poder prestar, en igualtat de condicions, els serveis de la Finestreta Úni-
ca Empresarial.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Capítol IV. Mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica
Article 23. Impuls de projectes empresarials estratègics
1. El Govern de la Generalitat impulsa els mecanismes que permeten designar 

projectes empresarials que per les seves característiques són estratègics per al crei-
xement econòmic de Catalunya.

2. Es poden considerar projectes empresarials com a estratègics si aporten a Ca-
talunya un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació, el 
desenvolupament i la vertebració territorial, la contribució a la reindustrialització, la 
generació d’ocupació, la recuperació i el foment de sectors tradicionals, la protecció 
mediambiental, la promoció de la diversitat, la inclusió social, la igualtat, la no-dis-
criminació i la conciliació en l’àmbit laboral o la coresponsabilitat, entre altres cri-
teris econòmics, socials i mediambientals.

Així mateix, es poden considerar projectes empresarials estratègics aquells que 
tenen com a objectiu fusionar petites empreses o incorporar empreses emergents 
(start-ups) per guanyar dimensió i incrementar el nombre de mitjanes i grans em-
preses a Catalunya.

3. Periòdicament, i a proposta de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica, el Govern ha d’aprovar els criteris que permeten classificar un projecte 
empresarial com a estratègic.

4. Reglamentàriament s’ha d’establir el procediment pel qual es designa un pro-
jecte com a estratègic. Un cop designat un projecte empresarial com a estratègic, es 
considera que concorren raons d’interès públic a fi d’aplicar la tramitació d’urgència 
prevista en la normativa de procediment administratiu, que permet la reducció dels 
terminis i impossibilita les pròrrogues en els diferents procediments.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 72
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (12)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 23

1– El Govern de la Generalitat impulsa els mecanismes les mesures necessàries 
que permeten designar projectes empresarials que per les seves característiques són 
estratègics per al creixement econòmic de Catalunya.

Esmena 73
GP de Catalunya en Comú Podem (37)
De modificació de punt 1 de l’article 23

1.El Govern de la Generalitat impulsa els mecanismes que permeten desig-
nar projectes empresarials que per les seves característiques són estratègics per al 
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desenvolupament econòmic i social de Catalunya i coherents amb l’objectiu de la 
descarbonització de l’economia i la transició ecològica.

Apartat 2
Esmena 74
GP de Catalunya en Comú Podem (38)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 23

2. Es poden considerar projectes empresarials com estratègics si aporten valor 
afegit a l’economia catalana amb relació al desenvolupament tecnològic, la contri-
bució a la reindustrialització i a la creació d’ocupació, la protecció mediambiental 
i el canvi de model productiu sostenible.

Així mateix [...] empreses a Catalunya.

Esmena 75
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (13)
D’addició d’un paràgraf al final de l’apartat 2 de l’article 23

També es poden considerar projectes empresarials estratègics tots aquells plans 
d’inversió a la xarxa de distribució de subministraments necessaris per al desenvo-
lupament de l’activitat econòmica que es portin a terme a Catalunya i existeixi un 
pla d’inversió de com a mínim tres anys.

Apartat 3
Esmena 76
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 23

Article 23. Impuls de projectes empresarials estratègics
[...]
3. El Govern ha d’aprovar cada 4 anys, a proposta de la Comissió per a la Fa-

cilitació de l’Activitat Econòmica, els criteris que permeten classificar un projecte 
empresarial com a estratègic.

[...]

Esmena 77
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació a l’apartat 3 de l’article 23

3– Periòdicament, i a A proposta de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica, el Govern ha d’aprovar la priorització dels criteris que permeten classi-
ficar un projecte empresarial com a estratègic.

Apartat 4
Esmena 78
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició a la part final de l’apartat 4 de l’article 23

4– Reglamentàriament s’ha d’establir el procediment pel qual es designa un pro-
jecte com a estratègic. Un cop designat un projecte empresarial com a estratègic, es 
considera que concorren raons d’interès públic a fi d’aplicar la tramitació d’urgència 
prevista en la normativa de procediment administratiu, que permet la reducció dels 
terminis i impossibilita les pròrrogues en els diferents procediments. D’altra banda, 
els projectes empresarials estratègics porten implícita la declaració d’utilitat pública 
a l’efecte de l’expropiació forçosa dels terrenys.
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Addició de nous apartats
Esmena 79
SP del Partit Popular de Catalunya (14)
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 23,

[...] grans empreses a Catalunya.
2 bis. Els projectes associats a plans d’inversió en xarxes de distribució d’electri-

citat, gas, aigua o telecomunicacions seran considerats com a projectes estratègics.
3. Periòdicament, [...].

Esmena 80
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició d’un nou punt 2.bis a l’article 23

Article 23. Impuls de projectes empresarials estratègics
2bis. Els projectes associats en els plans d’inversió en xarxes de distribució 

d’electricitat, gas, aigua o telecomunicacions seran considerats igualment com a 
projectes estratègics.

[...]

Esmena 81
GP de Catalunya en Comú Podem (39)
D’addició d’un apartat 2bis a l’article 23

2 bis. No seran considerats projectes estratègics aquells que, a pesar d’aportar 
valor afegit en alguna de les àrees descrites en el punt dos, contravinguin els objec-
tius de conservació del patrimoni natural, transició energètica o de reducció de ga-
sos d’efecte hivernacle o contaminació ambiental recollits en la legislació catalana 
o fixats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Així com projecte empresarials 
que puguin afavorir les ludopaties.

Esmena 82
GP de Catalunya en Comú Podem (40)
D’addició d’un apartat 4bis a l’article 23

4 bis. Els projectes designats com a estratègics han de ser presentats pel Govern 
en sessió plenària i aprovats pel Parlament de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes 72 i 73:

«1– El Govern de la Generalitat impulsa les mesures necessàries que permeten 
designar projectes empresarials que per les seves característiques són estratègics per 
al desenvolupament econòmic de Catalunya.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes 76 i 77:

«3. El Govern ha d’aprovar, com a màxim cada 4 anys, a proposta de la Comissió 
per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, els criteris que permeten classificar un 
projecte empresarial com a estratègic.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 74, 78, 81 i 82.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 75.
Els ponents anuncien la retirada de les esmenes 79 i 80.
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TEXT PRESENTAT

Article 24. Mecanismes alternatius a la intervenció administrativa
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar mecanismes al-

ternatius a la intervenció administrativa quan sigui viable i idoni per reduir les càr-
regues administratives.

2. Són mecanismes alternatius a la intervenció administrativa, amb relació al 
que estableix l’apartat 1, els instruments basats en l’assegurament de la responsabi-
litat dels empresaris, els codis de bones pràctiques i les guies d’autoavaluació en els 
diversos sectors d’activitat, la interoperabilitat dels diferents sistemes d’informació 
i les bases de dades de les administracions públiques, i altres mecanismes que les 
administracions públiques decideixin establir.

3. Les empreses i els professionals que duen a terme una activitat econòmica que 
comporta un risc directe i concret per a la salut o per a la seguretat de les persones 
han de cobrir la seva responsabilitat civil mitjançant contractes d’assegurances o al-
tres garanties o instruments adequats, que han de ser proporcionats a les caracterís-
tiques i a l’abast del risc cobert, d’acord amb la normativa sectorial.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 83
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
De modificació a l’article 24

Article 24. Mecanismes complementaris a la intervenció administrativa
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar mecanismes com-

plementaris a la intervenció administrativa quan sigui viable i idoni per reduir les 
càrregues administratives.

2. Són mecanismes complementaris a la intervenció administrativa, amb relació 
al que estableix l’apartat 1, els instruments basats en l’assegurament de la responsa-
bilitat dels empresaris, els codis de bones pràctiques i les guies d’autoavaluació en 
els diversos sectors d’activitat, la interoperabilitat dels diferents sistemes d’informa-
ció i les bases de dades de les administracions públiques, i altres mecanismes que 
les administracions públiques decideixin establir.

[...]

Apartat 1
Esmena 84
GP de Catalunya en Comú Podem (41)
De supressió de l’apartat 1 de l’article 24

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 83.
El ponent anuncia la retirada de l’esmena 84.

TEXT PRESENTAT

Article 25. Procediment de defensa dels drets i els interessos dels 
operadors econòmics
1. Les persones interessades a accedir a alguna de les activitats a què fa referèn-

cia aquesta Llei, i també les corporacions, els col·legis professionals, les organitza-
cions i les associacions que els representen, per mitjà del portal únic que estableix 
l’article 11 d’aquesta Llei, poden informar sobre qualsevol disposició, acte, actua-
ció, inactivitat o via de fet de les administracions públiques que des del seu punt de 
vista comporti un obstacle o barrera per a l’aplicació d’aquesta Llei, i també poden 
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formular consultes relatives a la interpretació de la llei sectorial que sigui aplicable 
en cada cas.

2. La unitat competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció 
econòmica i regulació gestiona aquest mecanisme, analitza i valora l’obstacle o la 
barrera identificats i proposa a l’òrgan competent solucions que en permetin la su-
peració.

3. L’òrgan administratiu competent ha d’informar per mitjans electrònics sobre la 
consulta o emetre un informe sobre l’adequació de la disposició, l’acte o l’actuació a 
aquesta Llei en el termini de trenta dies.

4. Els informes a què fa referència aquest article, a l’efecte de complir els prin-
cipis de publicitat i transparència, han de poder ser consultats des dels webs institu-
cionals habilitats en formats accessibles.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 85
GP de Catalunya en Comú Podem (42)
De supressió de l’article 25

Apartat 2
Esmena 86
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 25

Article 25. Procediment de defensa dels drets i els interessos dels operadors eco-
nòmics

[...]
2. La unitat competent de la Generalitat de Catalunya [...] i proposa a l’òrgan 

competent, en un màxim de tres mesos, solucions que en permetin la superació.
[...]

Esmena 87
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (14)
De modifició a l’apartat 2 de l’article 25

2– La unitat competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció 
econòmica i regulació gestiona aquest procediment, mecanisme, analitza i valora 
l’obstacle o la barrera identificats i proposa a l’òrgan competent solucions que en 
permetin la superació.

Esmena 88
SP del Partit Popular de Catalunya (15)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 25,

2. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica gestiona aquest me-
canisme, analitza i valora l’obstacle o la barrera identificats i proposa a l’òrgan com-
petent solucions que en permetin la superació.

Apartat 3
Esmena 89
SP del Partit Popular de Catalunya (16)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 25,

3. L’òrgan administratiu competent ha d’informar per mitjans electrònics sobre la 
consulta o emetre un informe sobre l’adequació de la disposició, l’acte o l’actuació a 
aquesta Llei en el termini de deu dies.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 85, 88 i 89.
La ponent anuncia la retirada de l’esmena 86.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 87.

TEXT PRESENTAT

Article 26. Mecanismes de col·laboració
Les administracions públiques a les quals s’aplica aquesta Llei han d’establir en-

tre elles 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 són els instru-
ments habituals en què s’han de concretar els serveis i els recursos per dur a terme 
l’activitat d’intervenció, inspecció o control, i han de complementar els mecanismes 
de finançament que estableix la legislació sectorial.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats
Esmena 90
GP de Catalunya en Comú Podem (43)
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 26

1. Les administracions públiques [...] que estableix la legislació sectorial.
2. Aquestes fórmules de col·laboració hauran d’acreditar la suficiència i disponi-

bilitat dels mecanismes d’inspecció, control i sanció abans de la implementació dels 
serveis administratius recollits en aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 90.

TEXT PRESENTAT

Títol 3. Regulació de l’activitat econòmica

Capítol I. Règims d’intervenció administrativa

Secció 1. Intervenció administrativa sobre l’exercici de l’activitat 
econòmica

Article 27. Principis generals
Són principis d’actuació relatius a la intervenció administrativa en l’exercici de 

l’activitat econòmica:
a) Exercici lliure de l’activitat econòmica.
b) Intervenció mínima administrativa per a l’inici de l’activitat econòmica.
c) Impuls de mecanismes alternatius que permetin reduir càrregues a les empre-

ses i als professionals.
d) Responsabilitat de les persones titulars d’empreses i dels professionals en el 

compliment dels requisits exigits en l’exercici de l’activitat econòmica.
e) No concurrència de règims d’intervenció prèvia administrativa sobre el mateix 

interès general que es protegeix.
f) Estandardització dels requisits exigits per les administracions per iniciar i des-

envolupar l’activitat econòmica.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 91
GP de Catalunya en Comú Podem (44)
De modificació de les lletres a) i b) i supressió de la lletra c) de l’article 27

a) Exercici lliure de tota activitat econòmica que no contravingui l’interès general.
b) Intervenció administrativa proporcional i eficient per a l’inici de l’activitat 

econòmica tot preservant l’interès general.
c) Impuls de mecanismes alternatius que permetin reduir càrregues a les empre-

ses i als professionals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 91.

TEXT PRESENTAT

Article 28. Règim general de la intervenció administrativa en l’exercici 
de l’activitat econòmica
1. L’exercici de l’activitat econòmica està subjecta al compliment dels requisits 

establerts per la normativa que regula l’activitat a desenvolupar i també al compli-
ment dels requisits previstos per a l’establiment i, específicament, els relatius a la 
compatibilitat amb els usos del sòl i a les mesures de control i d’intervenció que 
s’estableixin.

2. Els règims d’intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica 
són els previstos en la normativa de procediment administratiu: declaració responsa-
ble i comunicació, que comporten un control posterior, o llicències i autoritzacions 
que comporten un control previ a l’inici de l’activitat. Amb caràcter general, el rè-
gim d’intervenció ha de comportar un control posterior per part de l’administració.

3. Les administracions públiques de Catalunya, en l’exercici de les seves compe-
tències respectives d’intervenció de l’activitat econòmica, només poden exigir l’ob-
tenció d’una llicència o autorització, o d’un altre mitjà intervenció amb control pre-
vi, en cas que existeixin raons imperioses d’interès general que ho justifiquin.

4. Si s’estableix un règim diferenciat d’intervenció entre la normativa catalana, 
l’estatal o l’europea, l’inici d’activitat s’articula per mitjà de la tramitació unificada 
que estableix l’article 17 d’aquesta Llei, que integra els diferents règims, segons es-
caigui.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 92
SP del Partit Popular de Catalunya (17)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 28,

2. Els règims d’intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica 
són els previstos en la normativa de procediment administratiu: declaració respon-
sable i comunicació, que comporta un control posterior, o llicències i autoritzacions 
que comporten un control previ a l’inici de l’activitat. Amb caràcter general, el rè-
gim d’intervenció ha de comportar un control posterior per part de l’administració.
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Apartat 3
Esmena 93
GP de Catalunya en Comú Podem (45)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 28

3. Les administracions públiques de Catalunya, en l’exercici de les seves com-
petències respectives d’intervenció de l’activitat econòmica, només poden exigir 
l’obtenció d’una llicència o autorització, o d’un altre mitjà intervenció amb control 
previ, en cas que existeixin raons imperioses d’interès general que ho justifiquin, i 
segons l’establert en la normativa sectorial i local.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i l’esmena 92:

«2. Els règims d’intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica 
són els previstos en la normativa de procediment administratiu que comporten un 
control posterior, o els que comporten un control previ a l’inici de l’activitat. Amb 
caràcter general, el règim d’intervenció ha de comportar un control posterior per 
part de l’administració.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i l’esmena 93:

«3. Les administracions públiques de Catalunya, en l’exercici de les seves com-
petències respectives d’intervenció de l’activitat econòmica, només poden exigir l’ob-
tenció d’una llicència o autorització, o d’un altre mitjà intervenció amb control pre-
vi, en cas que existeixin raons imperioses d’interès general que ho justifiquin, de 
conformitat amb el que estableix la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.»

TEXT PRESENTAT

Secció 2. Intervenció administrativa sobre els establiments en què es 
desenvolupa una activitat econòmica 

Article 29. Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquesta secció són d’aplicació als establiments en què es des-

envolupa una activitat, sense perjudici que la normativa sectorial que regula l’acti-
vitat prevegi requisits específics sobre l’establiment, els quals són d’aplicació pre-
ferent.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 94
GP de Catalunya en Comú Podem (46)
D’addició in fine d’un text a l’article 29

Les disposicions d’aquesta secció són d’aplicació als establiments en què es des-
envolupa una activitat, sense perjudici que la normativa sectorial que regula l’activi-
tat prevegi requisits específics sobre l’establiment, els quals són d’aplicació preferent 
i de les competències locals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes 18, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 69 i 94 (cf. esmena 18 per al text).
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TEXT PRESENTAT

Article 30. Règim d’intervenció administrativa sobre els establiments en 
què es desenvolupa una activitat econòmica
Als efectes d’aquesta Llei, la comunicació és el règim d’intervenció adminis-

trativa de control posterior aplicable als establiments on es desenvolupa una acti-
vitat econòmica, d’acord amb les definicions de l’article 3 i del què preveu l’annex 
d’aquesta Llei, sense perjudici de la necessitat d’un règim d’intervenció prèvia en 
cas d’ocupar el domini públic.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 95
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (15)
De modificació a l’article 30

Article 30. Règim d’intervenció administrativa sobre els establiments en què es 
desenvolupa una activitat econòmica

Als efectes d’aquesta Llei, la comunicació és el règim d’intervenció administra-
tiva de control posterior aplicable als establiments on es desenvolupa una activitat 
econòmica, d’acord amb les definicions de l’article 3 i del què preveu de les acti-
vitats previstes a l’annex d’aquesta Llei, sense perjudici de la necessitat d’un règim 
d’intervenció prèvia en cas d’ocupar el domini públic.

Esmena 96
GP de Catalunya en Comú Podem (47)
D’addició a l’article 30

Als efectes d’aquesta Llei, la comunicació és el règim d’intervenció adminis-
trativa de control posterior aplicable als establiments on es desenvolupa una acti-
vitat econòmica, d’acord amb les definicions de l’article 3 i del què preveu l’annex 
d’aquesta Llei, sense perjudici de la necessitat d’un règim d’intervenció prèvia en 
cas d’ocupar el domini públic i sens perjudici dels mecanismes d’intervenció prèvia 
previstos en la normativa sectorial i de les competències locals.

Les persones titulars d’empreses i professionals podran optar per demanar a les 
administracions públiques el control previ a l’exercici d’activitats professionals, per 
mitjà de la sol·licitud expressa o d’autorització corresponent, segons correspongui, 
amb renúncia als altres mecanismes previstos en la llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 95.
La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 96.

TEXT PRESENTAT

Article 31. Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
1. La persona titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a 

l’inici de l’activitat en l’establiment, i adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del 
compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, d’acord amb l’annex.

2. Quan, segons el que preveu l’annex d’aquesta Llei, sigui necessària, per la 
dimensió o la capacitat dels establiments, una descripció tècnica més acurada del 
compliment normatiu d’aquesta activitat per tal de protegir l’interès general, la co-
municació de dades també ha d’incorporar un projecte detallat signat per una per-
sona tècnica competent que descrigui les característiques de l’establiment i la seva 
adaptació a la normativa vigent.
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3. No es pot presentar la comunicació d’inici d’activitat en un establiment fins 
que la intervenció prèvia sobre l’activitat prevista en la normativa sectorial finalitzi 
de forma favorable.

4. En aquells casos en què es requereix informe previ d’incendis d’acord amb la 
normativa en matèria d’incendis en concordança amb l’annex d’aquesta Llei, la co-
municació de dades, el certificat i el projecte detallat que descrigui les caracterís-
tiques de l’establiment, previstos en els apartats 1 i 2 d’aquest article, s’han de pre-
sentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció d’acord 
amb el que estableix la normativa corresponent en matèria d’incendis.

5. En els casos en què la normativa sectorial prevegi una intervenció prèvia de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en relació a l’exercici de l’activitat i, 
si escau, de l’establiment, la comunicació de dades, el certificat i, si escau, el projec-
te, previstos en els apartats 1 i 2 d’aquest article, s’han de presentar una vegada tra-
mitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció d’acord amb el que estableix 
la normativa corresponent.

En els casos en què la normativa sectorial condicioni la resolució de la interven-
ció a la verificació prèvia per part de l’Ajuntament que es compleixen els requisits de 
la seva competència, la Finestreta Única Empresarial, mitjançant el procediment de 
tramitació unificada previst a l’article 17 d’aquesta Llei, ha de trametre a l’ens local 
les dades aportades per la persona titular de l’activitat en el moment de sol·licitar la 
intervenció prèvia, pel tal que emeti el seu pronunciament.

6. Les dades comunicades han de permetre identificar la persona titular, els fets 
o els elements relatius a l’inici d’una activitat econòmica, sense perjudici del com-
pliment de la resta d’obligacions que determinen les normatives sectorials.

7. La comunicació de dades realitzada conforme als apartats anteriors habilita de 
manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat de la persona 
titular i de la persona tècnica competent que signa la documentació tècnica. La co-
municació de les dades faculta l’Administració per dur a terme qualsevol actuació 
de comprovació.

8. Quan la comunicació de dades estigui subjecta a una taxa per iniciar l’activi-
tat, la persona titular ha de disposar del comprovant de pagament d’aquesta.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 97
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (16)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 31

Article 31. Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
1. La persona titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a 

l’inici de l’activitat en l’establiment, i adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del 
compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, d’acord amb l’annex. 
Aquest certificat tècnic és d’ús obligatori i resta a disposició de les persones titulars 
de les activitats econòmiques en el portal electrònic únic per a les empreses.

Esmena 98
GP de Catalunya en Comú Podem (48)
D’addició al punt 1 de l’article 31

1. La persona titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a 
l’inici de l’activitat en l’establiment, i adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del 
compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, d’acord amb l’annex, si 
no manifesta que prefereix el règim de llicència prèvia.
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Esmena 99
GP de Catalunya en Comú Podem (49)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 31

6. Les dades comunicades han de permetre identificar la persona titular, els fets 
o els elements relatius a l’inici d’una activitat econòmica, sense perjudici del com-
pliment de la resta d’obligacions que determinen les normatives sectorials. El titular 
haurà de fer constar que disposa de les autoritzacions prèvies que siguin preceptives 
i que ha presentat les comunicacions exigibles.

Apartat 4
Esmena 100
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició a l’article 31.4

4. En aquells casos en què es requereix informe previ d’incendis d’acord amb la 
normativa en matèria d’incendis, en concordança amb l’annex d’aquesta Llei així 
com en els casos en què no hi hagi una regulació sectorial específica sobre el règim 
d’intervenció municipal per a iniciar l’activitat en un establiment, la comunicació 
dades, el certificat i el projecte detallat que descrigui les característiques de l’establi-
ment, previstos en els apartats 1 i 2 d’aquest article, s’han de presentar una vegada 
tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció d’acord amb el que esta-
bleix la normativa corresponent en matèria d’incendis.

Addició de nous apartats
Esmena 101
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
D’addició d’un nou apartat 3 bis a l’article 31

3.bis. En aquells casos en què es requereixi un pla d’accessibilitat o un infor-
me de les condicions d’accessibilitat d’acord amb la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat s’ha de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement 
aquesta intervenció, d’acord amb el que estableix la normativa corresponent en ma-
tèria d’accessibilitat.

[...]

Esmena 102
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
D’addició d’un nou apartat 8 bis a l’article 31

8. bis. L’Administració ha de fixar un termini màxim a tot procés administratiu 
de sol·licitud de permís o tràmit, superat el qual es consideri silenci positiu. Un cop 
transcorregut el termini del silenci administratiu positiu, l’inici de l’activitat o de 
l’execució de l’obra seria efectiu amb la comunicació a l’Administració competent.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 97.
Els ponents anuncien la retirada de les esmenes 98, 99 i 101.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 100 i 102.

TEXT PRESENTAT

Secció 3. Disposicions comunes 

Article 32. Àmbit d’aplicació
Les disposicions contingudes en aquesta secció són aplicables als establiments 

compresos en la secció anterior, i amb caràcter supletori a aquells establiments on es 
duguin a terme activitats econòmiques quan no hi hagi regulació sectorial específica.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 33. Canvis de titularitat
1. En cas de transmissió de les activitats econòmiques, la persona que esdevin-

gui titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries a l’Administració a 
través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial, i manifestar ex-
plícitament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents 
a l’habilitació de què disposa l’activitat, així com la seva subrogació en els drets i les 
obligacions administratius que se’n deriven.

2. La titularitat administrativa de l’activitat no pressuposa cap pronunciament pel 
que fa a les relacions civils o mercantils entre els particulars, o als seus drets sobre 
l’establiment on es desenvolupa. Si existeixen dubtes o discrepàncies que no hagin 
estat resolts per la jurisdicció competent, es presumeix que les persones que acredi-
tin la titularitat de la possessió de l’establiment on es dugui a terme l’activitat en són 
els titulars administratius.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 103
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició a l’article 33.1

1. En cas de transmissió de les activitats econòmiques, la persona que esdevin-
gui titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries a l’Administració a 
través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial, justificar mitjan-
çant certificat emès per tècnic competent, que manté els requisits i les condicions de 
funcionament corresponents a l’habilitació de què disposa l’activitat, i manifestar 
explícitament la seva subrogació en els drets i les obligacions administratius que 
se’n deriven.

Addició de nous apartats
Esmena 104
GP de Catalunya en Comú Podem (50)
D’addició d’un punt 1bis a l’article 33

1bis. Serà necessari l’aportació d’un certificat tècnic de les instal·lacions i equips 
existents, en els següents casos:

a) No existeix un certificat tècnic anterior al canvi de titularitat i/o les actes d’ins-
pecció no continguin dades específiques de les instal·lacions i equips de l’activitat.

b) El certificat tècnic existent previ no disposi d’informació gràfica i detallades 
de la instal·lació i activitat ni faci referència a cap altre document tècnica presentat 
oficialment.

Esmena 105
SP del Partit Popular de Catalunya (18)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 33,

[...] són els titulars administratius.
3. Sense perjudici dels tràmits exigibles al nou titular, cal aplicar el principi de 

continuïtat de l’empresa.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 103, 104 i 105.
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TEXT PRESENTAT

Article 34. Modificacions
1. S’ha d’informar l’administració de la modificació no substancial de les condi-

cions en què es duen a terme les activitats.
2. La modificació substancial de les condicions en què es duen a terme les activi-

tats requereix comunicar novament a l’administració les dades sobre tota l’activitat 
resultant.

A aquests efectes, s’han de preveure reglamentàriament les circumstàncies que 
determinen quan es considera substancial una modificació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 106
GP de Catalunya en Comú Podem (51)
De modificació dels punts 1 i 2 de l’article 34

1. S’ha d’informar les administracions de la modificació no substancial de les 
condicions en què es duen a terme les activitats.

2. La modificació substancial de les condicions en què es duen a terme les ac-
tivitats requereix comunicar novament a les administracions les dades sobre tota 
l’activitat resultant.

A aquests efectes, s’han de preveure reglamentàriament les circumstàncies que 
determinen quan es considera substancial una modificació.

Apartat 1
Esmena 107
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 34.1

1. S’ha d’informar l’administració de la modificació no substancial de les condi-
cions en què es duen a terme les activitats, adjuntant certificat emès per tècnic com-
petent en el que es justifiqui la no substancialitat de les modificacions.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent anuncia la retirada de l’esmena 106.
La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 107.

TEXT PRESENTAT

Article 35. Caducitat i baixa de títols habilitants
1. En defecte de regulació específica, l’administració competent pot declarar, 

després de donar tràmit d’audiència als titulars, la caducitat del títol habilitant en els 
casos següents:

a) Quan no s’ha iniciat l’activitat comunicada transcorreguts tres mesos des de la 
presentació de la comunicació.

b) Quan s’interromp l’activitat de l’establiment amb més de sis mesos consecu-
tius d’inactivitat, sempre que aquesta inactivitat no estigui justificada per l’estacio-
nalitat del negoci.

2. Es produeix la baixa dels títols habilitants relatius a un establiment quan cons-
ti el desenvolupament d’una segona activitat habilitada posteriorment en el mateix 
establiment, sempre que el desenvolupament d’ambdues activitats sigui incompati-
ble i el títol habilitant obtingut per a l’exercici de la primera activitat ja no estigui a 
nom del titular de l’activitat actual.

3. Les persones titulars de les activitats han de comunicar el cessament definitiu 
a l’administració a través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 108
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
De modificació a l’article 35

Article 35. Pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació
1. En defecte de regulació específica, l’administració competent pot declarar, 

després de donar tràmit d’audiència als titulars, la pèrdua d’eficàcia dels efectes de 
la comunicació en els casos següents:

a) Quan no s’ha iniciat l’activitat comunicada transcorreguts tres mesos des de la 
presentació de la comunicació.

b) Quan s’interromp l’activitat de l’establiment amb més de sis mesos consecu-
tius d’inactivitat, sempre que aquesta inactivitat no estigui justificada per l’estacio-
nalitat del negoci.

2. Es produeix la pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació relatius a un 
establiment quan consti el desenvolupament d’una segona activitat habilitada pos-
teriorment en el mateix establiment, sempre que el desenvolupament d’ambdues ac-
tivitats sigui incompatible i el títol habilitant obtingut per a l’exercici de la primera 
activitat ja no estigui a nom del titular de l’activitat actual.

3. Les persones titulars de les activitats han de comunicar el cessament definitiu 
a l’administració a través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 108.

TEXT PRESENTAT

Capítol II. Taxes associades amb la posada en marxa d’una activitat o 
d’un establiment 

Article 36. Pagament de les taxes
1. La posada en marxa d’una activitat econòmica o d’un establiment on s’exer-

ceix una activitat econòmica pot comportar el pagament d’una o diverses taxes, se-
gons estableixi la normativa corresponent.

2. Les administracions públiques han de facilitar la informació i el pagament 
electrònic de les taxes associades als procediments relacionats amb una activitat 
econòmica a través de les seves seus electròniques i del portal únic per a les empre-
ses, per garantir una aplicació correcta del procediment de tramitació unificada que 
preveu l’article 17 d’aquesta Llei.

3. Les persones titulars d’una activitat econòmica o d’un establiment han de 
disposar de la documentació acreditativa del pagament de les taxes corresponents 
abans d’iniciar l’activitat.

4. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat abans que s’iniciï 
comporta deixar sense efecte la declaració o la comunicació, d’acord amb el proce-
diment de comprovació de l’article 41 d’aquesta Llei.

5. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat, en els supòsits de rè-
gims d’intervenció prèvia, comporta que es consideri que les persones titulars han 
desistit de la sol·licitud.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 109
SP del Partit Popular de Catalunya (19)
De supressió dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 36,

Apartat 1
Esmena 110
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (17)
De modificació a l’apartat 1 de l’article 36

Article 36. Pagament de les taxes
1. La posada en marxa d’una activitat econòmica o d’un establiment on s’exer-

ceix una activitat econòmica pot comportar el pagament d’una o diverses taxes, se-
gons estableixi la normativa corresponent aplicable.

Apartat 2
Esmena 111
GP de Catalunya en Comú Podem (52)
D’addició d’un text a l’apartat 2 de l’article 36

2. Les administracions públiques han de facilitar, de forma preferent, la infor-
mació i el pagament electrònic de les taxes associades als procediments relacionats 
amb una activitat econòmica a través de les seves seus electròniques i del portal únic 
per a les empreses, per garantir una aplicació correcta del procediment de tramitació 
unificada que preveu l’article 17 d’aquesta Llei.

Apartat 5
Esmena 112
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
D’addició a l’apartat 5 de l’article 36

Article 36. Pagament de les taxes
[...]
5. Sempre que no estigui fixat pels Ajuntaments, la manca de pagament de les 

taxes relatives a l’activitat, en els supòsits de règims d’intervenció prèvia, comporta 
que es consideri que les persones titulars han desistit de la sol·licitud.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 109, 111 i 112.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 110.

TEXT PRESENTAT

Article 37. Gestió, liquidació i recaptació de les taxes i els preus públics 
de la Generalitat de Catalunya
D’acord amb la normativa relativa a taxes i preus públics, s’atribueix a les ofi-

cines de gestió empresarial la gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa en 
relació amb els serveis o les activitats gravats de competència de la Generalitat de 
Catalunya, tramitats per la Finestreta Única Empresarial.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Article 38. Recaptació de les taxes de l’Administració local
Els ens locals recapten les taxes corresponents a tràmits o serveis propis, que 

s’ingressen directament a les arques de l’ens respectiu, de forma immediata a través 
del portal electrònic únic per a les empreses, per tal de garantir l’aplicació correc-
ta del procediment de tramitació unificada previst a l’article 17 d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Capítol III. Control de les activitats econòmiques 

Article 39. Àmbit d’aplicació
Els procediments que estableixen els articles següents són aplicables en defecte 

de normativa sectorial que reguli aquests procediments.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 40. Control posterior de les activitats
1. El control que han d’exercir les administracions públiques sobre l’inici d’acti-

vitats econòmiques i sobre l’exercici d’aquestes activitats ha de ser proporcionat, no 
discriminatori, transparent i objectiu, i ha d’estar vinculat clarament i directament a 
l’interès general que el justifica.

2. El control posterior pot iniciar-se des del moment de la presentació de la do-
cumentació requerida segons el règim d’intervenció administrativa que correspon-
gui. L’Administració pot comprovar en qualsevol moment que es compleixen els dits 
requisits, així com requerir la persona titular de l’activitat perquè aporti qualsevol 
document o informació que aquesta estigui obligada a tenir.

3. L’administració competent ha de verificar, mitjançant els procediments de 
comprovació descrits en els articles següents, el compliment dels requisits formals 
establerts en aquesta Llei i els requisits materials relatius a l’activitat econòmica re-
gulats a la normativa sectorial d’aplicació.

4. Els procediments de comprovació es poden iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan 
competent, o atenent als plans d’inspecció i control previstos en aquest capítol o en 
la normativa sectorial corresponent.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 113
GP de Catalunya en Comú Podem (53)
D’addició als punts 2 i 4 de l’article 40

2. El control posterior pot iniciar-se des del moment de la presentació de la docu-
mentació requerida segons el règim d’intervenció administrativa que correspongui 
i s’ha de realitzat en el termini de tres mesos. En tot cas l’Administració pot com-
provar en qualsevol moment que es compleixen els dits requisits, així com requerir 
la persona titular de l’activitat perquè aporti qualsevol document o informació que 
aquesta estigui obligada a tenir.

[...]
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4. Els procediments de comprovació es poden iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan 
competent, a instàncies de qualsevol ciutadà o ciutadana, agents socials, entitat cí-
vica, social o ambiental o atenent als plans d’inspecció i control previstos en aquest 
capítol o en la normativa sectorial corresponent.

Addició de nous apartats
Esmena 114
GP de Catalunya en Comú Podem (54)
D’addició de punts 5 i 6 a l’article 40

5. Les administracions competents han d’acreditar la seva capacitat d’inspecció 
i control posterior abans de renunciar al control previ de les activitats econòmiques 
en tots els procediments als que en renunciï.

6. Qualsevol canvi en la seva capacitat d’exercir un control posterior han de ser 
comunicats i restablir-se els mecanismes de control previ per a tots aquells tràmits 
i procediments on no pugui realitzar-se una correcta inspecció posterior en temps 
o forma.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 113 i 114.

TEXT PRESENTAT

Article 41. Procediment de comprovació de requisits formals relatius a 
la comunicació presentada
1. Les administracions públiques catalanes poden disposar de plataformes tec-

nològiques que permetin la verificació del compliment de les dades comunicades.
2. Si de la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es 

detectés una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de docu-
mentació necessària per a l’inici de l’activitat, s’ha d’iniciar d’ofici un procediment 
d’esmena de requisits formals, mitjançant la notificació del requeriment a la persona 
interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar 
des de la seva notificació, sens perjudici de la incoació del corresponent procedi-
ment sancionador.

3. En el cas que els defectes detectats no siguin de caràcter essencial, l’òrgan 
competent pot incoar el procediment sancionador que correspongui transcorregut el 
termini de quinze dies sense que s’hagin esmenat.

4. Si transcorregut el termini de deu dies d’esmena, la comunicació presenta al-
gun dels defectes de caràcter essencial descrits a l’apartat següent, l’òrgan compe-
tent ha de dictar una resolució en virtut de la qual deixi sense efecte la comunicació, 
ordeni el cessament de l’activitat i, si escau, restitueixi la situació jurídica al moment 
previ a l’inici de l’activitat corresponent, sense perjudici de la incoació del procedi-
ment sancionador que correspongui.

5. Als efectes d’aquesta Llei, es considera que la inexactitud, la falsedat o l’omis-
sió és de caràcter essencial en els supòsits següents:

– Quan les dades consignades no permetin identificar degudament la persona 
titular o tècnica i l’activitat desenvolupada, ni les característiques que siguin relle-
vants per determinar la normativa aplicable.

– Quan les dades consignades no siguin certes i hagin estat alterades de forma 
voluntària per tal d’atribuir algun dels elements o requisits essencials necessaris a 
la comunicació.

– Quan l’activitat no disposi d’alguna de les llicències o comunicacions sectorials 
o urbanístiques que siguin necessàries.
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– Quan no es presenti la documentació necessària o bé aquesta no s’adeqüi a 
l’objecte o a les finalitats de l’establiment o l’activitat objecte de la comunicació.

– Quan s’hagi omès l’informe i el certificat de l’acte de comprovació d’incendis 
o el permís d’abocament, així com qualsevol altre informe o control previ precep-
tiu o necessari d’acord amb la normativa sectorial.

6. En el cas que els defectes detectats s’hagin esmenat o quan, a la vista de les 
al·legacions presentades, l’administració determina la manca de defecte, es finalitza 
el procediment de comprovació.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 42. Procediment de comprovació de requisits materials relatius a 
l’activitat comunicada
1. Si, de la comprovació documental o d’una inspecció, es constata l’incompli-

ment de qualsevol requisit material relatiu a l’activitat comunicada, l’òrgan compe-
tent ha d’iniciar d’ofici el procediment d’esmena. Aquest procediment té una durada 
màxima de sis mesos.

2. El procediment s’inicia mitjançant acord motivat de l’òrgan competent, que 
s’ha de notificar a la persona interessada i que ha d’incloure el nomenament de l’ins-
tructor del procediment.

3. La persona interessada disposa del termini d’un mes per esmenar els defectes. 
Aquest termini, d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada, és ampliable fins a 
un termini màxim de tres mesos, sempre que estigui justificat de forma raonada per 
la complexitat de les actuacions a desenvolupar per esmenar les deficiències o per 
donar compliment als requisits exigits per la normativa sectorial aplicable, sense 
perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de quinze dies a comptar 
de la notificació.

4. L’inici de la tramitació del procediment pot comportar la suspensió cautelar de 
l’activitat de manera immediata, si hi ha risc per a les persones, els béns o el medi 
ambient. En el cas que l’activitat sigui prohibida per l’ordenament jurídic o que no 
pugui complir en cap cas els requeriments de la normativa sectorial aplicable, l’òr-
gan competent n’ha d’acordar la suspensió cautelar de manera immediata i deixar 
sense efecte la comunicació. En qualsevol cas, aquestes mesures s’han de notificar 
a la persona interessada.

5. L’instructor ha de formular proposta de resolució, en vista de la documentació 
continguda a l’expedient administratiu, una vegada transcorregut el termini a què 
fa referència l’apartat 3 d’aquest article, independentment que s’hagin formulat o no 
al·legacions.

L’instructor ha d’elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent per resoldre.
6. La resolució del procediment administratiu, que s’ha de notificar a la persona 

interessada, ha de determinar alguna de les opcions següents:
a) L’arxivament de l’expedient, si de la tramitació del procediment d’esmenes re-

sulta que l’activitat compleix la normativa sectorial vigent.
b) El cessament de l’activitat, i, si escau, ha de determinar que es restitueixi la 

situació jurídica al moment previ a l’inici de l’activitat corresponent.
c) El reinici de l’activitat, si després d’haver estat suspesa cautelarment s’acredita 

que compleix tots els requisits exigits per la normativa sectorial vigent.
d) La continuació de l’exercici de l’activitat, condicionada a la implantació de les 

mesures que s’indiquin en els terminis establerts a la mateixa resolució.
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7. El procediment administratiu d’esmena de defectes és independent i compati-
ble amb el procediment sancionador, que estableixen la normativa sectorial o aques-
ta Llei, a què pugui donar lloc l’incompliment.

ESMENES PRESENTADES

Apartats 1 i 4
Esmena 115
GP de Catalunya en Comú Podem (55)
De modificació dels apartats 1 i 4 de l’article 42

1. Si, de la comprovació documental o d’una inspecció, es constata l’incompli-
ment de qualsevol requisit material relatiu a l’activitat comunicada, l’òrgan compe-
tent ha d’iniciar d’ofici i de forma immediata el procediment d’esmena. Aquest pro-
cediment té una durada màxima de sis mesos.

[...]
4. L’inici de la tramitació del procediment comporta la suspensió cautelar de 

l’activitat de manera immediata, si hi ha risc per a les persones, els béns o el medi 
ambient. En el cas que l’activitat sigui prohibida per l’ordenament jurídic o que no 
pugui complir en cap cas els requeriments de la normativa sectorial aplicable, l’òr-
gan competent n’ha d’acordar la suspensió cautelar de manera immediata i deixar 
sense efecte la comunicació. En qualsevol cas, aquestes mesures s’han de notificar 
a la persona interessada.

Apartat 6
Lletra c)
Esmena 116
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 42.6.c

c) El reinici de l’activitat, si després d’haver estat suspesa cautelarment s’acredi-
ta, mitjançant certificació emesa per tècnic competent, que compleix tots el requisits 
exigits per la normativa sectorial vigent

Addició de nous apartats
Esmena 117
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
D’addició d’un nou apartat 7. bis a l’article 42

7. bis Cadascun dels canvis de situació en el procediment s’hauran de comunicar 
a la persona interessada.

Esmena 118
GP de Catalunya en Comú Podem (56)
D’addició d’un punt 8 a l’article 42

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.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i l’esmena 115:

«4. L’inici de la tramitació del procediment comporta la suspensió cautelar de 
l’activitat de manera immediata, si hi ha risc per a les persones, els béns o el medi 
ambient. En el cas que l’activitat sigui prohibida per l’ordenament jurídic o que no 
pugui complir en cap cas els requeriments de la normativa sectorial aplicable, l’òr-
gan competent n’ha d’acordar la suspensió cautelar de manera immediata i deixar 
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sense efecte la comunicació. En qualsevol cas, aquestes mesures s’han de notificar 
a la persona interessada.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 116, 117 i 118.

TEXT PRESENTAT

Article 43. Plans d’inspecció i control de les activitats subjectes al 
règim d’intervenció posterior
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans 

d’inspecció i control de les activitats subjectes al règim de control posterior per 
afrontar les tasques de control a què obliga aquesta Llei. Els esmentats plans es pu-
blicaran a les respectives webs i al portal electrònic únic per a les empreses que pre-
veu l’article 11 d’aquesta Llei.

2. En l’execució del pla d’inspecció i control de les activitats a què fa referència 
l’apartat anterior, les administracions públiques que ho necessitin poden disposar de 
l’ajuda i la col·laboració d’altres administracions, així com d’entitats col·laboradores 
de l’administració degudament habilitades, de conformitat amb el procediment es-
tablert per reglament.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 119
GP de Catalunya en Comú Podem (57)
D’addició al punt 1 de l’article 43

1. Les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans 
d’inspecció i control de les activitats subjectes al règim de control posterior per 
afrontar les tasques de control a què obliga aquesta Llei. Els esmentats plans es pu-
blicaran a les respectives webs i al portal electrònic únic per a les empreses que pre-
veu l’article 11 d’aquesta Llei, fent constar els recursos humans i materials destinats 
a la seva execució dels plans.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 119.

TEXT PRESENTAT

Capítol IV. Multes coercitives 

Article 44. Multes coercitives
1. Les administracions públiques poden imposar, com a mitjà d’execució forçosa 

dels actes administratius que es dictin en aplicació d’aquesta Llei, multes coercitives 
per una quantia de 150,00 a 3.000,00 euros cadascuna, llevat que la legislació espe-
cífica aplicable disposi altres quanties.

2. Es poden imposar com a màxim tres multes coercitives.
3. La multa coercitiva és independent de les sancions que es puguin imposar per 

les infraccions comeses i compatible amb aquestes, i amb l’ordre de cessament de 
l’activitat, si ho preveu la normativa sectorial aplicable.

Fascicle segon
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 120
SP del Partit Popular de Catalunya (20)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 44,

1. Les administracions públiques poden imposar, com a mitjà d’execució forçosa 
dels actes administratius que es dictin en aplicació d’aquesta Llei, multes coercitives 
per una quantia de 150,00 a 1.500,00 euros cadascuna, llevat que la legislació espe-
cífica aplicable disposi altres quanties.

Esmena 121
GP Socialistes i Units per Avançar (21)
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 44

Article 44. Multes coercitives
1. Les administracions públiques poden imposar, atenent a criteris proporcio-

nals, com a mitjà d’execució forçosa dels actes administratius que es dictin en apli-
cació d’aquesta Llei, multes coercitives per una quantia de 150,00 a 3.000,00 euros 
cadascuna, llevat que la legislació específica aplicable disposi altres quanties.

[...]

Esmena 122
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (18)
D’addició al final de l’apartat 1 de l’article 44

Article 44. Multes coercitives
1– Les administracions públiques poden imposar, com a mitjà d’execució forçosa 

dels actes administratius que es dictin en aplicació d’aquesta Llei, multes coercitives 
per una quantia de 150,00 a 3.000,00 euros cadascuna, llevat que la legislació espe-
cífica aplicable disposi altres quanties. Els criteris per determinar la quantia de la 
multa es fixaran reglamentàriament.

Apartat 2
Esmena 123
GP de Catalunya en Comú Podem (58)
De supressió del punt 2 de l’article 44

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 120.
La ponent anuncia la retirada de l’esmena 121.
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 122 i 123.

TEXT PRESENTAT

Capítol V. Règim sancionador

Article 45. Règim sancionador
1. El procediment i els criteris per a la imposició de sancions s’han d’ajustar a les 

disposicions generals per a l’exercici de la potestat sancionadora.
2. El règim sancionador que es regula en aquesta Llei s’aplica en defecte de nor-

ma sancionadora específica.
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ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats
Esmena 124
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (19)
D’addició d’un apartat 1 a l’article 45 passant els actuals apartats als números 2 i 3

Article 45. Règim sancionador
1. Les Administracions Públiques competents exerceixen la potestat sanciona

dora d’acord amb el que disposa aquesta llei i les disposicions generals aplicables 
a l’exercici de la potestat sancionadora.

2. El procediment [...] la potestat sancionadora.
3. El règim sancionador [] norma sancionadora específica.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 124 però amb una esmena tècnica 
amb la redacció següent:

«1. La potestat per a adoptar les resolucions sancionadores correspon al Govern, 
als òrgans del departament competent en matèria d’empresa, d’acord amb el que es 
determini per reglament, i als òrgans corresponents dels ajuntaments en l’àmbit de 
llurs competències.»

TEXT PRESENTAT

Article 46. Infraccions
1. Són infraccions lleus:
a) L’incompliment dels requeriments que l’administració competent dirigeixi a 

les persones titulars de les activitats per a l’esmena d’inexactituds, falsedats o omis-
sions de caràcter no essencial en les declaracions responsables o comunicacions.

b) L’incompliment dels requeriments d’esmena de defectes comprovats en les 
inspeccions a l’establiment que no comportin risc per a les persones, els béns o el 
medi ambient.

c) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’administració els canvis de ti-
tularitat de les activitats.

2. Són infraccions greus:
a) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsable 

o la comunicació pertinents.
b) Presentar una declaració responsable o comunicació amb inexactituds, false-

dats o omissions de caràcter essencial, d’acord amb les previsions d’aquesta Llei.
c) Dur a terme modificacions substancials de les condicions en què es duen a ter-

me les activitats sense presentar la declaració responsable o comunicació pertinents.
d) L’incompliment dels requeriments d’esmena de defectes comprovats en les 

inspeccions a l’establiment que comportin risc per a les persones, els béns o el medi 
ambient.

e) Obstaculitzar l’exercici de la funció inspectora de l’administració competent.
f) Signar un certificat tècnic que no s’ajusta a la realitat o a la normativa en la 

data d’expedició.
3. Són infraccions molt greus:
a) La reincidència en una infracció greu. S’entén per reincidència la comissió en 

el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan la infrac-
ció ja hagi estat sancionada per resolució ferma en via administrativa.

b) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsa-
ble o la comunicació pertinents quan, en el termes de l’article 42.4 d’aquesta Llei, hi 
hagi risc per a les persones, els béns o el medi ambient, o sigui una activitat prohi-
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bida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de 
la normativa sectorial aplicable.

4. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les 
lleus a l’any.

5. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des del dia 
en què s’hagi comès la infracció.

6. El còmput de la prescripció de les infraccions continuades s’inicien en la data 
en què cessen.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Lletra a)
Esmena 125
SP del Partit Popular de Catalunya (21)
De modificació de la lletra a), de l’apartat 2 de l’article 46,

a) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsable 
o la comunicació o el certificat tècnic pertinents.

Lletra b)
Esmena 126
SP del Partit Popular de Catalunya (22)
De modificació de la lletra b), de l’apartat 2 de l’article 46,

b) Presentar una declaració responsable o comunicació o certificat tècnic amb 
inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial, d’acord amb les previsions 
d’aquesta Llei.

Lletra c)
Esmena 127
SP del Partit Popular de Catalunya (23)
De modificació de la lletra c), de l’apartat 2 de l’article 46,

c) Dur a terme modificacions substancials de les condicions en què es duen a ter-
me les activitats sense presentar la declaració responsable o comunicació o el certi-
ficat tècnic pertinents.

Addició de noves lletres
Esmena 128
GP de Catalunya en Comú Podem (59)
D’addició d’una lletra g) a l’apartat 2 de l’article 46

g) La presentació per part del titular d’un certificat o, en el seu cas, un projecte 
tècnic redactat per una persona tècnica que no compleixi els requisits d’exercici pro-
fessional establerts en la normativa.

Apartat 3
Lletra b)
Esmena 129
SP del Partit Popular de Catalunya (24)
De modificació de a la lletra b), de l’apartat 3 de l’article 46,

b) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsable 
o la comunicació o el certificat tècnic pertinents quan, en el termes de l’article 42.4 
d’aquesta Llei, hi hagi risc per a les persones, els béns o el medi ambient, o sigui 
una activitat prohibida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas 
els requeriments de la normativa sectorial aplicable.
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Apartat 4
Esmena 130
GP de Catalunya en Comú Podem (60)
De modificació del punt 4 de l’article 46

4. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als cinc anys i 
les lleus dos anys.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 125, 126, 127, 128, 129 i 130.

TEXT PRESENTAT

Article 47. Sancions
1. Sancions pecuniàries:
a) Infraccions lleus: multa de 150,00 fins a 3.000,00 euros.
b) Infraccions greus: multa de 3.001,00 a 6.000,00 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 6.001,00 a 20.000,00 euros.
2. Sancions no pecuniàries:
Les infraccions greus i molt greus es podran sancionar amb les sancions no pe-

cuniàries següents:
a) Suspensió temporal o definitiva de l’activitat en l’establiment.
La suspensió temporal, en cas d’infraccions greus, podrà ser de fins a sis mesos, 

mentre que en el cas de les molt greus podrà ser per a un temps no inferior a sis me-
sos ni superior a dos anys.

b) Impossibilitat de comunicar o declarar l’inici de l’activitat objecte de la sanció, 
en el mateix establiment, durant un període màxim de dos anys.

Aquestes sancions poden ser compatibles amb les pecuniàries.
3. Graduació de les sancions:
En la imposició de sancions s’ha d’adequar la gravetat del fet constitutiu de la 

infracció amb la sanció aplicada, per a la qual cosa s’han de tenir en compte els as-
pectes següents:

a) Existència d’intencionalitat.
b) El benefici obtingut per haver comès la infracció.
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
d) La continuïtat o la persistència en la conducta infractora.
e) Existència de reincidència en un termini superior a un any.
f) Gravetat del perjudici ocasionat.
4. Es podran adoptar mesures provisionals d’acord amb la normativa de proce-

diment administratiu.
5. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les im-

posades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Lletra a)
Esmena 131
SP del Partit Popular de Catalunya (25)
De modificació de la lletra a), de l’apartat 1 de l’article 47,

a) Infraccions lleus: multa de 150,00 fins a 1.500,00 euros.
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Lletra b)
Esmena 132
SP del Partit Popular de Catalunya (26)
De modificació de la lletra b), de l’apartat 1 de l’article 47,

b) Infraccions greus: multa de 1.501,00 a 4.500,00 euros.

Lletra c)
Esmena 133
SP del Partit Popular de Catalunya (27)
De modificació de la lletra c), de l’apartat 1, de l’article 47,

c) Infraccions molt greus: multa de 4.501,00 a 15.000,00 euros.

Apartat 2
Lletra a)
Esmena 134
GP de Catalunya en Comú Podem (61)
De modificació de la lletra a) del punt 2 de l’article 47

a) Suspensió temporal o definitiva de l’activitat en l’establiment.
La suspensió temporal, en cas d’infraccions greus, podrà ser de fins a sis mesos, 

mentre que en el cas de les molt greus podrà ser per a un temps no inferior a sis me-
sos ni superior a cinc anys.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 131, 132, 133 i 134.

TEXT PRESENTAT

Article 48. Caducitat de l’expedient sancionador
Si transcorre un any des de la incoació de l’expedient sancionador i l’òrgan com-

petent no ha dictat i notificat resolució expressa, s’entén que el procediment ha ca-
ducat i que ’’han d’arxivar les actuacions, amb el benentès que cal excloure del 
còmput les paralitzacions no imputables a l’Administració i les suspensions o les 
ampliacions de terminis que s’acordin de conformitat amb la legislació reguladora 
del procediment administratiu.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 135
GP de Catalunya en Comú Podem (62)
De modificació de l’article 48

Si transcorren dos des de la incoació de l’expedient sancionador i l’òrgan compe-
tent no ha dictat i notificat resolució expressa, s’entén que el procediment ha caducat 
i que ’’han d’arxivar les actuacions, amb el benentès que cal excloure del còmput les 
paralitzacions no imputables a l’Administració i les suspensions o les ampliacions 
de terminis que s’acordin de conformitat amb la legislació reguladora del procedi-
ment administratiu.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 135.
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TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals 

Disposició addicional primera. Incorporació de normes amb rang de 
llei modificades per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
1. Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-

ment de les administracions públiques de Catalunya.
1.1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:

«3. Les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de serveis 
a disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals, com a instruments per 
a la millora de la qualitat dels serveis, en els termes establerts per la normativa vi-
gent.»

1.2. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 23 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
amb el text següent:

«4. Les unitats orgàniques de l’Administració de la Generalitat amb un rang mí-
nim de direcció general han de disposar d’una carta de serveis per a cadascun dels 
serveis finalistes que presten. Les cartes poden ser individualitzades per a cada ser-
vei o bé agrupades, s’han d’avaluar cada dos anys i s’han d’actualitzar, com a mí-
nim, cada cinc anys.»

1.3. S’afegeix un nou article, el 50 bis, a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text 
següent:

«Article 50 bis. Informes
»1. Els informes han de ser facultatius i no vinculants, sense perjudici del que 

estableixi la legislació sectorial.
»2. La tramesa d’informes entre les administracions públiques de Catalunya s’ha 

de fer electrònicament, mitjançant les plataformes habilitades a aquest efecte.
»3. En la instrucció del procediment, s’han de demanar els informes que siguin 

preceptius d’acord amb la normativa reguladora del procediment. En el cas dels in-
formes facultatius, l’òrgan peticionari ha de justificar de manera expressa la neces-
sitat d’emetre’ls.

»4. Els informes s’han d’emetre en el termini de deu dies, llevat que una dispo-
sició amb rang de llei estableixi un termini superior.

»5. Si s’ha de sol·licitar més d’un informe en un mateix procediment, l’òrgan peti-
cionari els ha de sol·licitar tots simultàniament, llevat que d’acord amb la normativa 
sectorial aplicable l’emissió d’un informe preceptiu requereixi el coneixement d’un 
informe previ també preceptiu.

»6. Si un informe no s’ha emès en el termini establert, s’ha de continuar la tra-
mitació del procediment, sense perjudici del que estableix la normativa de procedi-
ment administratiu en el supòsit d’informes preceptius.

»7. No obstant el que estableix l’apartat anterior, el procediment ha de continuar 
necessàriament i en tot cas si la persona interessada ho sol·licita expressament, ex-
cepte quan es tracti d’informes preceptius que siguin determinants per a la resolució 
del procediment, supòsit en el qual es pot interrompre el termini dels tràmits suc-
cessius. La continuació del procediment produeix efectes una vegada transcorreguts 
deu dies des de la recepció de la sol·licitud per l’òrgan competent per tal de trami-
tar-la, la qual ha de ser comunicada a l’interessat.»
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1.4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:

«3. Els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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.»

1.5. S’afegeix una nova disposició addicional, la setzena, a la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya, amb el text següent:

«Disposició addicional setzena. Identificació i autenticació dels ciutadans per ac-
cedir a la signatura electrònica no avançada

»1. Les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un any des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’establir una solució d’interoperabilitat o 
compatibilitat dels sistemes d’identificació, autenticació 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 les condicions establerts per reglament.

»2. Les claus concertades en un registre previ, la informació coneguda pels ciuta-
dans i per les administracions públiques, i les dades i els codis alfanumèrics que fi-
gurin impresos en targetes identificadores o d’accés a serveis públics expedides per 
les administracions públiques, inclosa la targeta d’identificació sanitària, poden ser 
emprats per verificar la identificació i l’autenticació dels ciutadans i fer el registre 
electrònic de la seva identitat sense certificat digital. En tot cas, la persona interessa-
da ha de ser informada i se li ha de requerir que consenteixi, pel mateix canal elec-
trònic, que el procés de validació d’aquestes dades requereix la consulta de les seves 
dades en el fitxer corresponent.

»3. El sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica no avançada és 
vàlid en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i aplicable en les seves relacions 
i actuacions amb els ciutadans, les entitats, les fundacions i les associacions inscrites 
en els registres públics, les empreses i altres organismes públics. Els termes, les con-
dicions i els supòsits d’utilització d’aquest sistema de signatura electrònica i l’àmbit 
subjectiu d’aplicació han de ser determinats per ordre del conseller competent en 
matèria d’atenció ciutadana.»

1.6. S’afegeix una nova disposició addicional, la dissetena, a la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya, amb el text següent:

«Disposició addicional dissetena. Desplegament reglamentari de les lleis
»En el cas que calgui desplegar les lleis per reglament i que no s’hagi establert 

en quin termini, aquest ha de ser de sis mesos.»

2. Modificació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.

2.1. S’afegeix un nou article, el 69 bis, al Text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, amb el 
text següent:

«Article 69 bis. Procediment voluntari per a la suspensió temporal de la presta-
ció de determinats serveis per part dels municipis

»1. Els municipis han de prestar les activitats i els serveis que estableixen les 
lleis sectorials que els són aplicables, en exercici de les competències que aquestes 
els atribueixen.

»2. Els municipis poden suspendre, excepcionalment i de manera temporal, la 
prestació d’activitats i serveis públics que els atribueix una llei sectorial de Catalu-
nya si es troben en una situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat 
fiscal. La suspensió en cap cas no pot afectar els serveis mínims establerts per l’ar-
ticle 67 d’aquesta Llei.
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»3. El procediment per suspendre la prestació dels serveis públics a què fa refe-
rència aquest article té caràcter voluntari i només es pot adoptar a iniciativa de l’en-
titat local. La suspensió s’ha de justificar per raons d’interès general, i s’ha de basar 
en l’acreditació de la situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fis-
cal, d’acord amb el que s’estableix per reglament.

»4. La tramitació de l’expedient, en els termes establerts per reglament, reque-
reix un tràmit d’informació pública en el municipi i l’informe preceptiu dels depar-
taments de l’Administració de la Generalitat competents per raó de la matèria, i s’ha 
de resoldre per resolució del conseller o consellera competent en matèria d’Adminis-
tració local, amb l’informe previ de la Comissió de Govern Local de Catalunya. En 
el cas que hi hagi informes desfavorables, ha de resoldre el Govern, a proposta del 
conseller o consellera competent en matèria d’Administració local.

»5. La suspensió temporal del servei no pot ser superior a dos anys. No obstant 
això, es pot prorrogar per períodes successius, en els termes establerts per regla-
ment, si persisteixen les causes que la van motivar. L’aixecament de la suspensió i la 
recuperació per part de l’ajuntament, a iniciativa pròpia, de la prestació del servei es 
produeixen en els termes establerts per reglament.

»6. La Comissió de Govern Local de Catalunya, d’ofici o a iniciativa d’un mu-
nicipi, pot identificar mesures de suspensió temporal de la prestació d’activitats i 
serveis públics atribuïts per una llei sectorial de Catalunya i proposar les accions 
necessàries per iniciar el procediment de suspensió.»

2.2. Es modifiquen les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 17 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
del 28 d’abril, que resten redactades de la manera següent:

«a) L’expedient s’inicia per acord de l’ajuntament o ajuntaments interessats o del 
consell o consells comarcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament compe-
tent en matèria d’Administració local. Es pot iniciar 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 absoluta 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 iniciat a instància dels veïns per a 
la segregació de part del municipi, encara que l’acord o els acords municipals no hi 
siguin favorables.»

2.3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que 
resta redactat de la manera següent:

«1. Correspon al Govern l’aprovació de tots els expedients d’alteració dels termes 
municipals promoguts d’acord amb el que disposa l’article 17 d’aquesta Llei, mitjan-
çant decret adoptat a proposta del conseller o consellera del departament competent 
en matèria d’Administració local. El Govern ha d’aprovar l’alteració dels termes 
municipals promoguda a iniciativa del municipi o dels veïns si es produeix l’acord 
favorable dels municipis interessats i no hi formulen objeccions els organismes con-
sultius a què es refereix aquest article.»

2.4. Es modifica l’article 19 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat 
de la manera següent:
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«Article 19. Contingut del decret o la llei d’aprovació
»El decret o la llei han de determinar la delimitació dels termes municipals, el 

repartiment del patrimoni, l’assignació del personal, la forma en què s’han de li-
quidar els deutes o els crèdits contrets pels municipis i la fixació de la capitalitat, 
si escau. Aquestes determinacions s’han d’ajustar als pactes intermunicipals que es 
poden establir entre els municipis interessats.»

2.5. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 31 del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril, que resten redactats de la manera següent:

«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 in-
formació pública per un termini mínim de trenta dies.

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

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

2.6. Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 79 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
del 28 d’abril, que resten 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 municipal descentralitzada ha 
de determinar les competències que, d’acord amb l’article 82, ha d’assumir l’entitat, 
i el sistema de participació en els ingressos de l’ajuntament. L’acord s’ha de sotme-
tre 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’Adminis-
tració local, juntament amb la resolució de les al·legacions presentades, 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 tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instàn-
cia dels veïns, encara que l’acord municipal no hi sigui favorable.»

2.7. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 119 del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril, que resten 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 als taulers d’edictes dels ajuntaments 
i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»

«3. El projecte definitiu d’estatuts s’ha de trametre al departament 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 comarcal.»

2.8. Es modifica la lletra b) de l’article 121 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que 
resta redactada de la manera següent:

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

2.9. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 145 del Text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril, amb el text següent:

«4. Els ens locals han de trametre els actes i els acords a què fa referència l’apar-
tat 1 per mitjans electrònics. A aquests efectes, han de respectar les condicions i els 
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instruments establerts per reglament d’acord amb la normativa de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i, en tot cas, els princi-
pis de responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i 
interoperabilitat.»

2.10. Es modifica l’apartat 3 de l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que 
resta redactat de la manera següent:

«3. L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix:
»a) El compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni 

local.
»b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, la valoració peri-

cial d’un tècnic o tècnica local. Es pot fer l’adquisició directa de béns immobles si 
ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei que es vol sa-
tisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En aquests casos, es requereix l’in-
forme previ del departament competent en matèria d’Administració local si el valor 
dels béns excedeix els 100.000,00 euros. L’informe s’ha d’emetre en un termini de 
vint dies. En la resta de casos, s’ha d’incorporar l’informe previ del secretari o secre-
tària de l’entitat local. En els municipis de gran població i en el municipi de Barce-
lona només requereixen l’informe previ del departament si el valor del bé excedeix 
del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació. Es pot fer 
l’adquisició directa en el supòsit d’urgència extrema, amb l’informe previ del secre-
tari o secretària de l’entitat local, amb l’acreditació d’aquesta situació.

»c) En el cas de valors mobiliaris, l’informe previ del departament competent en 
matèria d’economia i finances. L’informe s’ha d’emetre en un termini de vint dies.»

2.11. Es modifica l’article 209 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redac-
tat de la manera següent:

«Article 209. Alienació i gravamen
»1. L’alienació de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix el compliment 

de les normes sobre contractació 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 fer per concurs, subhasta 

pública o adjudicació directa. El procediment ordinari per a l’alienació d’immobles 
és el concurs.

»b) Es pot acordar la subhasta de béns que, per llur emplaçament, naturalesa i 
característiques, siguin inadequats per atendre les directrius derivades de polítiques 
públiques d’habitatge.

»c) Es pot acordar l’adjudicació directa si ho requereixen les particularitats del 
bé, les necessitats que es volen satisfer o les limitacions del mercat immobiliari.

»d) Cal l’informe previ del departament competent en matèria d’Administració 
local si el valor del bé o del gravamen excedeix els 100.000,00 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 estableix l’article 47.2 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, regula-
dora de les bases del règim local. En els municipis de gran població i en el municipi 
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 consolidat 
de la corporació.

»e) Cal la valoració pericial del tècnic o tècnica local que acrediti l’apreuament 
dels béns o del gravamen.

»f) La constitució de càrregues i gravàmens sobre béns patrimonials ha de res-
pectar, si escau, els requisits establerts per a l’alienació.
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»3. Per alienar valors mobiliaris cal l’informe previ del departament competent 
en matèria d’economia i finances, que s’ha d’emetre en un termini de vint dies.

»4. En cap cas no es poden alienar béns immobles patrimonials per finançar des-
peses corrents, llevat que es tracti de parcel·les sobreres de vies públiques no edifi-
cables o de béns no utilitzables en serveis públics locals.»

2.12. S’afegeix un nou article, el 216 bis, al Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que 
resta redactat de la manera següent:

«Article 216 bis. Mutació demanial entre administracions públiques
»1. Les mutacions demanials, enteses com a canvis de subjecte o de destinació 

dels béns de domini públic sense que perdin la naturalesa jurídica, es poden produir:
»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 ésser compatible el bé amb 

dos fins o més.
»2. També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels 

ens locals i els seus organismes públics es poden afectar a serveis d’altres adminis-
tracions públiques per destinar-los a un ús públic o servei públic de la seva compe-
tència. La mutació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter 
demanial dels béns.

»3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acre-
diti l’oportunitat del canvi.

»4. El procediment per fer la mutació demanial ha de complir els requisits esta-
blerts per reglament.»

2.13. Es modifica l’article 236 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat 
de la manera següent:

«Article 236. Modalitats d’intervenció
»1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans pels mitjans següents:
»a) L’aprovació d’ordenances i bans.
»b) La submissió a llicència i a altres actes de control preventiu. Si es tracta de 

l’accés i de l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformi-
tat amb la normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i a l’exer-
cici d’aquestes activitats.

»c) La submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable, de conformi-
tat amb la normativa reguladora del procediment administratiu.

»d) Ordres individuals de mandat.
»2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis de legalitat, de 

no-discriminació, de necessitat i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix, 
i de respecte a la llibertat individual.

»3. L’exercici d’activitats no s’ha de sotmetre a intervenció administrativa prèvia 
mitjançant autorització o altres actes de control preventiu. Excepcionalment, poden 
exigir-se actes de control preventiu:

»a) Si alguna de les raons imperioses d’interès general reconegudes pel dret co-
munitari justifica la intervenció pública, mitjançant el mecanisme de l’autorització, 
a fi de preservar determinats béns i interessos generals.

»b) Si el nombre d’operadors econòmics del mercat és limitat com a conseqüèn-
cia de l’escassetat de recursos naturals, la utilització de domini públic, l’existència 
d’impediments tècnics o l’existència de serveis públics sotmesos a tarifes regulades.

»4. En el cas que concorrin autoritzacions d’una entitat local i d’una altra admi-
nistració, l’entitat local ha de motivar expressament la necessitat de l’autorització i 
l’interès general concret que es pretén protegir, i justificar que aquest interès no es-
tigui ja cobert mitjançant una altra autorització existent.
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»5. En el cas que l’exercici d’activitats no requereixi autorització habilitant i prè-
via, les entitats locals han d’establir i planificar els procediments de comunicació 
necessaris i els de verificació posterior del compliment dels requisits per a l’exercici 
de l’activitat per part dels interessats, establerts per la legislació sectorial.

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

2.14. Es modifica l’article 249 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat 
de la manera següent:

«Article 249. Gestió del servei públic
»1. La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a la 

potestat d’autoorganització dels ens locals.
»2. Els serveis públics de competència local s’han de gestionar, de la manera més 

sostenible i eficient, directament o indirectament.
»3. La gestió directa dels serveis públics es pot dur a terme mitjançant les for-

mes següents:
»a) Gestió del mateix ens local.
»b) Organisme autònom local.
»c) Entitat pública empresarial local.
»d) Societat mercantil local amb capital social íntegrament públic.
»4. Només es pot fer ús de les formes a què fan referència les lletres c) i d) de 

l’apartat 3 si queda acreditat, amb una memòria justificativa elaborada a aquest efec-
te, que són més sostenibles i eficients que les formes establertes per les lletres a) i b), 
tenint en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió, 
en els termes de la normativa de règim local.

»5. La gestió indirecta dels serveis públics es pot dur a terme mitjançant qualse-
vol de les formes establertes per la normativa de contractes del sector públic per al 
contracte de gestió de serveis públics.

»6. Els serveis públics locals que impliquen l’exercici de potestats públiques o 
la salvaguarda dels interessos generals de les entitats locals no es poden prestar per 
gestió indirecta ni tampoc mitjançant una societat mercantil amb capital íntegra-
ment públic.»

3. Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control am-
biental de les activitats.

3.1. S’afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb el text següent:

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

3.2. Se suprimeixen els epígrafs 6.9, 11.8, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.40 i 
12.58 de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

3.3. S’afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb el text següent:

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

4. Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost.

4.1. S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
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«8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no 
poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés 
o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits es-
tablerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons impe-
rioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, permetin 
exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de ne-
cessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment justificada en la 
memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats en el 
planejament.»

4.2. Es modifica l’article 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera següent:

«Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística
»1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que es-

tableix 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 intervenció en els edificis ja exis-

tents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’ela-
boració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

»d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
»e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
»f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
»g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característi-

ques del paisatge.
»h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs peri-

metrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
»i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
»j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins 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 o instal·lacions similars, ja siguin pro-

visionals o permanents.
»n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, 

d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’ante-
nes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les 
xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació so-
bre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que 
s’hi estableix.

»2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, 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 esmentats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin 

a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.»
4.3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
»Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions 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, re-

forma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i ins-
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tal·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 les instal·lacions, excepte a ús 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 pú-

blica.
»f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar 

un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del 
nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament pri-
vatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

»g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitza-
ble i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació es-
pecífica 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.»

4.4. S’afegeix un nou article, el 187 ter, al Text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:

«Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mitjançant 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 projectes 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, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o 
l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

»d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
»Primer. Els moviments de terra, l’esplanació de terrenys, l’obertura, la pavimen-

tació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació 
arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la 
intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de 
medi ambient.

»Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la 
intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini pú-
blic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.»

5. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en ma-
tèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

5.1. S’afegeix un nou article, el 22 bis, a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de pre-
venció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis, amb el text següent:

«Article 22 bis. Informe preceptiu per risc d’incendi
»1. Per exercir activitats subjectes a control preventiu de la Generalitat, d’acord 

amb aquesta Llei, que no requereixen llicència d’obres ni tampoc llicència per es-
tabliments oberts al públic, cal l’obtenció d’un informe preceptiu per risc d’incendi.

»2. L’interessat ha de sol·licitar l’emissió de l’informe previ presentant el do-
cument de sol·licitud, acompanyat de la documentació establerta per l’article 22, a 
l’ajuntament on s’ha d’exercir l’activitat on hi haurà la instal·lació o l’establiment.

»3. Els serveis municipals han de trametre la documentació a la direcció gene-
ral competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la qual ha d’analitzar la 
documentació presentada i emetre l’informe, que té caràcter vinculant. La direcció 
general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, una vegada emès 
l’informe, l’ha de trametre a l’ajuntament corresponent, per tal que el notifiqui a 
l’interessat.»
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5.2. Se suprimeixen els epígrafs 12, 13 i 14 de l’annex 1 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.

6. Modificació de la Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya
S’afegeix un nou article, el 23 bis, a la Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Ca-

talunya, amb el text següent:
«Article 23 bis
»1. No obstant el que estableix l’article 23.2, en el cas de superfícies que en els 

darrers vint anys han esdevingut forestals per abandonament de l’activitat agrícola, 
el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola està sotmès a règim de comunica-
ció si la superfície és de fins a dues hectàrees i la recuperació de l’activitat agrícola 
es fa sense alterar la topografia del terreny.

»2. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable en superfícies que afecten espais 
naturals de protecció especial, espais de la Xarxa Natura 2000 o forests catalogades 
d’utilitat pública. En aquest cas, el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola 
està sotmès a règim d’autorització.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 136
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (20)
De supressió

De la disposició addicional primera

Apartat 1.6
Esmena 137
GP de Catalunya en Comú Podem (63)
D’addició a l’apartat 1.6 de la disposició addicional primera

1.6. S’afegeix una nova disposició addicional, la dissetena, a la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya, amb el text següent:

«Disposició addicional dissetena. Desplegament reglamentari de les lleis
»En el cas que calgui desplegar les lleis per reglament i que no s’hagi establert 

en quin termini, aquest ha de ser com a màxim de sis mesos.»

Apartat 2.1
Esmena 138
GP de Catalunya en Comú Podem (64)
De modificació dels punts 5 i 6 de l’apartat 2.1 de la disposició addicional primera

»5. La suspensió temporal del servei no pot ser superior a dos anys. En aquest 
termini, l’Administració de la Generalitat de Catalunya haurà d’habilitar els recur-
sos humans, financers i tècnics necessaris per tal que els Ajuntaments puguin exercir 
les seves competències, ja sigui per aportació directa o per mitjà de convenis de col-
laboració amb la pròpia administració de la Generalitat o amb d’altres administra-
cions locals com ara Diputacions, Consells de Vegueria o Consells Comarcals, o bé 
per mitjà de l’impuls i el suport a actuacions mancomunades entre Ajuntaments que 
tinguin les mateixes limitacions en territoris determinats. L’aixecament de la suspen-
sió i la recuperació per part de l’ajuntament, a iniciativa pròpia, de la prestació del 
servei es produeixen en els termes establerts per reglament.

»6. La Comissió de Govern Local de Catalunya, a iniciativa d’un municipi, pot 
identificar mesures de suspensió temporal de la prestació d’activitats i serveis pú-
blics atribuïts per una llei sectorial de Catalunya i proposar les accions necessàries 
per iniciar el procediment de suspensió, activant de forma simultània els mecanis-
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mes necessaris per facilitar els mitjans per l’exercici efectiu de les competències mu-
nicipals, en els termes previstos en l’apartat 5 anterior.»

Apartat 2.11
Addició de noves lletres
Esmena 139
GP de Catalunya en Comú Podem (65)
D’addició de punts 1bis a), 1bis b) i 1bis c) a l’apartat 2.11 de la disposició 
addicional primera

«Article 209. Alienació i gravamen
«1. L’alienació de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix el compliment 

de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local.
1bis a) En cap cas es poden alienar béns immobles qualificats urbanísticament 

per usos residencials o que hagin estat obtinguts per cessió obligatòria i gratuïta en 
el marc d’execució d’actuacions urbanístiques de caràcter residencial.

1bis b) Aquests béns immobles han de ser adscrits en l’inventari de béns patri-
monials d’habitatge, i s’han de destinar a la construcció d’habitatge assequible, en 
venda o lloguer, en qualsevol de les modalitats prevists en la legislació del dret a 
l’habitatge.

1bis c) Quan l’Ajuntament no disposi de mitjans o recursos suficients per execu-
tar les actuacions de generació d’habitatge residencial assequible, podrà acomplir 
dites finalitats per qualsevol modalitat de concessió, cessió de dret de superfície, 
permuta o qualsevol altra que no comporti la pèrdua de la titularitat del sòl, a favor 
de cooperatives d’usuaris o entitats sense ànim de lucre, en les modalitats previstes 
a la legislació del dret a l’habitatge.

Esmena 140
GP de Catalunya en Comú Podem (66)
D’addició a les lletres b) i c) de l’apartat 2.11 de la disposició addicional primera

»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 fer per concurs, subhasta 
pública o adjudicació directa. El procediment ordinari per a l’alienació d’immobles 
és el concurs.

»b) Es pot acordar la subhasta de béns que, per llur emplaçament, naturalesa i 
característiques, siguin inadequats per atendre les directrius derivades de polítiques 
públiques d’habitatge. El producte de dita alienació s’ha d’aplicar íntegrament a les 
polítiques de promoció d’habitatge en règim de protecció oficial o a la restauració i 
rehabilitació d’habitatges en d’altres parts del municipi que resultin més adequades 
a dites polítiques d’habitatge. Per aplicar el previst en aquest apartat, serà requisit 
previ que l’Ajuntament disposi del seu pla local d’habitatge o Memòria social d’ha-
bitatge incorporada al seu planejament urbanístic.

»c) Un cop esgotats sense resultat, els procediments de concurs i subhasta, es pot 
acordar l’adjudicació directa si ho requereixen les particularitats del bé, les neces-
sitats que es volen satisfer o les limitacions del mercat immobiliari, sempre que no 
suposi pèrdua del valor patrimonial inicial.

Apartat 2.13
Esmena 141
GP de Catalunya en Comú Podem (67)
De modificació de l’apartat 2.13 de la disposició addicional primera

2.13. Es modifica l’article 236 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redac-
tat de la manera següent:
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«Article 236. Modalitats d’intervenció
»1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans pels mitjans següents:
»a) L’aprovació d’ordenances i bans.
»b) La submissió a llicència i a altres actes de control preventiu. Si es tracta de 

l’accés i de l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformi-
tat amb la normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i a l’exer-
cici d’aquestes activitats.

»c) La submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable, de conformi-
tat amb la normativa reguladora del procediment administratiu.

»d) Ordres individuals de mandat.
»2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis de legalitat, de 

no-discriminació, de necessitat 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 declaració responsable o comunica-
ció prèvia si han optat per aquest règim, d’acord amb el que disposa la normativa 
sectorial o d’aplicació en cada supòsit. L’exercici d’activitats no s’ha de sotmetre a 
intervenció administrativa prèvia mitjançant autorització o altres actes de control 
preventiu. Excepcionalment, poden exigir-se actes de control preventiu:

»a) Si alguna de les raons imperioses d’interès general reconegudes pel dret co-
munitari justifica la intervenció pública, mitjançant el mecanisme de l’autorització, 
a fi de preservar determinats béns i interessos generals.

»b) Si el nombre d’operadors econòmics del mercat és limitat com a conseqüèn-
cia de l’escassetat de recursos naturals, la utilització de domini públic, l’existència 
d’impediments tècnics o l’existència de serveis públics sotmesos a tarifes regulades.

»4. En el cas que concorrin autoritzacions d’una entitat local i d’una altra admi-
nistració, l’entitat local ha de motivar expressament la necessitat de l’autorització i 
l’interès general concret que es pretén protegir, i justificar que aquest interès no es-
tigui ja cobert mitjançant una altra autorització existent.

»5. En el cas que l’exercici d’activitats no requereixi autorització habilitant i prè-
via, les entitats locals han d’establir i planificar els procediments de comunicació 
necessaris i els de verificació posterior del compliment dels requisits per a l’exercici 
de l’activitat per part dels interessats, establerts per la legislació sectorial.

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

Apartat 2.14
Esmena 142
GP de Catalunya en Comú Podem (68)
D’addició al punt 4 de l’apartat 2.14 de la disposició addicional primera

»4. Només es pot fer ús de les formes a què fan referència les lletres c) i d) de 
l’apartat 3 si queda acreditat, amb una memòria justificativa elaborada a aquest efec-
te, que són més sostenibles i eficients que les formes establertes per les lletres a) i b), 
tenint en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió, 
en els termes de la normativa de règim local, així com criteris de protecció dels drets 
laborals i socials dels treballadors i treballadores públics.
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Apartat 3.2
Esmena 143
GP de Catalunya en Comú Podem (69)
De supressió de l’apartat 3.2 de la disposició addicional primera

Apartat 4.1
Esmena 144
GP de Catalunya en Comú Podem (70)
De supressió al punt 8 de l’apartat 4.1 de la disposició addicional primera

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

«8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no 
poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés 
o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits es-
tablerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons impe-
rioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, permetin 
exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de ne-
cessitat, proporcionalitat i no-discriminació sempre que dites condicions estiguin 
pertinentment justificades en la memòria del pla, per raons de salubritat, seguretat, 
protecció mediambiental i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i de 
contaminants, en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats en el 
planejament.»

Apartat 4.2
Esmena 145
SP del Partit Popular de Catalunya (28)
De supressió a l’apartat 4.2, de la disposició addicional primera

[...] provisionals o permanents.
»n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, 

d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’ante-
nes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les 
xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació so-
bre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que 
s’hi estableix.

»2. També estan subjectes a la llicència [...].

Apartat 4.3
Esmena 146
GP de Catalunya en Comú Podem (71)
De supressió de la lletra f) de l’apartat 4.3 de la disposició addicional primera.

Addició de noves lletres
Esmena 147
SP del Partit Popular de Catalunya (29)
D’addició de dues noves lletres i) i j) a l’apartat 4.3, de la disposició addicional 
primera,

»i) Les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la le-
gislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració respon-
sable que s’hi estableix.

»j) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, 
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, atesa la escassa enti-
tat de l’actuació o de la superfície de sol afectada per la realització de connexions, 
substitucions o rases de comprovació o reparació d’avaries.»
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Apartat 6
Esmena 148
GP de Catalunya en Comú Podem (72)
D’addició d’un text al punt 2 de l’apartat 6 de la disposició addicional primera

»2. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable en superfícies que afecten espais 
naturals de protecció especial, espais de la Xarxa Natura 2000, forests catalogades 
d’utilitat pública o que hagin patit incendis forestals en els darrers vint anys. En 
aquest cas, el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola està sotmès a règim 
d’autorització.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 136.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147 i 148.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional segona. Substitució de referències i remissions en 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
1. Les referències a la llicència urbanística fetes pel Text refós de la Llei d’urba-

nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, s’han d’entendre fetes a 
la comunicació prèvia en el cas que, d’acord amb l’article 22 d’aquesta Llei, aquest 
règim d’intervenció substitueixi el de la llicència urbanística.

2. Es modifiquen les remissions següents del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost:

a) En l’article 190.1, on hi diu «article 187.1» hi ha de dir «article 187».
b) En l’article 218.1, on hi diu «article 187.2.r» hi ha de dir «article 187.1.k».
3. S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a l’article 53 del Text refós de la Llei d’urba-

nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«1 bis. En el cas que en els terrenys a què fa referència l’apartat 1 hi hagi pre-

vista la gestió del planejament pel sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, 
es poden 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 poden 
tenir un termini de vigència superior als set anys a comptar de la data d’inscripció 
del projecte de reparcel·lació, i només es poden autoritzar en les finques edificades 
abans de 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 previsions. Les obres 
necessàries per al desenvolupament dels usos autoritzats amb caràcter provisional 
se sotmeten al règim establert per a les construccions i instal·lacions que estan fora 
d’ordenació.»

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera 
següent:

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

Esmena 149
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (21)
De supressió de la disposició addicional segona

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 149.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional tercera. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, s’adapti a la 
Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental
1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’ava-

luació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei 
21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions 
de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les re-
gles contingudes en la present disposició.

2. Pel que fa a la denominació de procediments, documents i actes administra-
tius que se’n deriven, s’estableixen les regles següents:

a) El procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment d’avaluació 
ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica or-
dinària, i el procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment de decisió 
prèvia d’avaluació ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació ambien-
tal estratègica simplificada.

b) L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a què fa esment la Llei 6/2009 
passa a denominar-se document inicial estratègic; el document de referència a què fa 
esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se document d’abast de l’estudi ambiental 
estratègic, i l’informe de sostenibilitat ambiental a què fa esment la Llei 6/2009 pas-
sa a denominar-se estudi ambiental estratègic.

c) La documentació ambiental que cal presentar per iniciar el procediment d’ava-
luació ambiental estratègica simplificada, a més de l’esborrany del pla o programa, 
es denomina document ambiental estratègic.

d) L’acord sobre la memòria ambiental que estableix la Llei 6/2009, que posa fi 
al procediment d’avaluació ambiental, queda substituït per la declaració ambiental 
estratègica. La decisió prèvia d’avaluació ambiental establerta per la dita Llei passa 
a denominar-se informe ambiental estratègic.

3. Pel que fa a terminis, s’estableixen les regles següents:
a) El termini de consultes a les administracions públiques afectades i a les per-

sones interessades que fa l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària i en el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplifi-
cada és d’un mes.

b) El termini per formular l’informe ambiental estratègic en el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada és d’un mes, un cop transcorregut el 
termini 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 estratègica ordinària és de tres mesos, a comptar de la recep-
ció de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet.

4. Pel que fa a resolució de discrepàncies, correspon al conseller del departa-
ment competent en matèria de medi ambient resoldre les discrepàncies entre l’òrgan 
competent per aprovar un pla o programa i l’òrgan ambiental, sobre el contingut de 
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l’informe ambiental estratègic o de la declaració ambiental estratègica, si el pla o 
programa es refereix a matèries que són competència del mateix departament, i al 
Govern si es refereix a matèries que són competència d’un departament diferent.

5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el 
promotor d’un pla o programa, o de la modificació d’un pla o programa, subjecte a 
avaluació ambiental estratègica simplificada consideri, sense necessitat de cap estu-
di o treball addicional, que no té efectes significatius sobre el medi ambient, la infor-
mació del document ambiental estratègic ha de consistir en la justificació d’aquesta 
circumstància. Si l’òrgan ambiental constata que el pla o programa, o la modificació 
del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient ni hi ha cap 
administració pública afectada, pot determinar directament en l’informe ambiental 
estratègic que el pla o programa, o la modificació del pla o programa, no té efectes 
significatius sobre el medi ambient, sense necessitat de fer cap consulta prèvia.

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’es-
tableixen les regles següents:

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
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 autoritza-

ció 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 establerts 
per la Llei 42/2007, del 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 projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambien-
tal o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000, en els 
termes establerts per la Llei 42/2007, o en altres espais del Pla d’espais d’interès 
natural.

Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les es-
tratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin di-
ferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.

Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b), si així 
ho determina l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del 
promotor.

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no 

urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a) en el cas que desenvolupin 
planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic 
general avaluat ambientalment si aquest ho determina.

Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes 
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 am-
biental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les es-
tratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que pro-
dueixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.

c) No han de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes 
significatius sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el 
planejament urbanístic general:
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Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lle-
tra 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 refereixen només a sòl urbà.

d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no quali-
fiquin sòl, si el seu contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables 
directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, no 
s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de 
seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si 
escau.

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el 
medi ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen varia-
cions fonamentals de les seves estratègies, directrius i propostes o la seva cronolo-
gia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
Per obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de 
la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies 
descrites. El termini per adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la pre-
sentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris.

7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no aplicació dels 
preceptes següents de la Llei 6/2009: les lletres c) i d) de l’apartat 1 i l’apartat 2 de 
l’article 7; les lletres c) i d), i la lletra e) pel que fa a la 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.

8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò 
que no contradigui la normativa bàsica continguda en la Llei 21/2013 i, en la resta, 
per les prescripcions d’aquesta normativa bàsica.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 150
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (22)
De supressió de la disposició addicional tercera

Apartat 6
Lletra e)
Esmena 151
GP de Catalunya en Comú Podem (73)
De supressió de la lletra e) de l’apartat 6 de la disposició addicional tercera.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 150 i 151.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional quarta. Adopció per l’Administració del model de 
finestreta única empresarial
1. Les administracions públiques de Catalunya, per prestar els serveis contin-

guts en aquesta Llei, han d’adoptar el model organitzatiu de la finestreta única em-
presarial.

2. S’habilita l’Oficina de Gestió Empresarial per accedir a les dades aportades 
per les persones titulars d’activitats econòmiques i facilitar-les a les administra-
cions públiques competents mitjançant la tramitació unificada regulada a l’article 
17 d’aquesta Llei.
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3. Els ajuntaments, per prestar d’una manera eficient aquests serveis, poden em-
prar les solucions tecnològiques que el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
i les diputacions posen a l’abast o bé solucions pròpies, sempre que siguin interope-
rables amb els sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya.

4. En el cas de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’han d’emprar les 
solucions corporatives, sense perjudici dels casos que, per l’especificitat sectorial o 
per la complexitat de les dades que es gestionen, es disposi de sistemes d’informació 
o plataformes de gestió específiques. En aquest cas, han de garantir la interoperabi-
litat amb el sistema de la Finestreta Única Empresarial i facilitar la tramitació a les 
persones titulars de les activitats econòmiques d’acord amb les previsions d’aquesta 
Llei.

5. Les administracions públiques que emprin plataformes pròpies han d’adap-
tar-les en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei, per fer 
possible la prestació dels serveis previstos en aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 152
GP de Catalunya en Comú Podem (74)
De modificació del punt 1 de la disposició addicional quarta

1. Les administracions públiques de Catalunya, per prestar els serveis contin-
guts en aquesta Llei, poden optar pel model organitzatiu de la finestreta única em-
presarial.

Addició de nous apartats
Esmena 153
GP Socialistes i Units per Avançar (22)
D’addició d’un nou apartat 5.bis a la disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta. Adopció per l’Administració del model de fines-
treta única empresarial

[...]
5.bis El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de garantir als ens locals els 

mitjans suficients per a la correcta implantació del model de finestreta única empre-
sarial i per al desenvolupament dels procediments de control de les activitats econò-
miques previstos en aquesta llei.

Amb aquesta finalitat, s’autoritza el departament competent en matèria d’econo-
mia i finances a fer les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment 
del que s’estableix en aquesta disposició, en el termini màxim d’un any.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 152.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 153.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional cinquena. Connexió de les àrees privades
1. Les administracions públiques han d’impulsar la connexió de les seves respec-

tives àrees privades que afectin els titulars de les activitats econòmiques amb l’àrea 
privada del portal electrònic únic per tal de recuperar les dades bàsiques comuni-
cades anteriorment i fer possibles les funcions previstes a l’article 12 d’aquesta Llei.

2. Igualment, s’ha de facilitar el compliment de les previsions en matèria d’accés 
únic previstes a la normativa sobre procediment administratiu i sobre el model ca-
talà d’administració electrònica.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 154
GP de Catalunya en Comú Podem (75)
De modificació del punt 1 de la disposició addicional cinquena

1. Les administracions públiques poden promoure la connexió de les seves respec-
tives àrees privades que afectin els titulars de les activitats econòmiques amb l’àrea 
privada del portal electrònic únic per tal de recuperar les dades bàsiques comunica-
des anteriorment i fer possibles les funcions previstes a l’article 12 d’aquesta Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 154.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional sisena. Mitjans de representació per persones 
intermediàries
D’acord amb la normativa de procediment administratiu, es crea la figura de 

persona intermediària com a representant autoritzat de la persona interessada per a 
determinades transaccions electròniques.

Les actuacions que poden dur a terme són emplenar, visualitzar les dades i les 
notificacions, així com presentar sol·licituds, declaracions responsables o comuni-
cacions.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 155
SP del Partit Popular de Catalunya (30)
De modificació de la disposició addicional sisena,

D’acord amb la normativa de procediment administratiu, es crea la figura de 
persona intermediària com a representant autoritzat de la persona interessada per a 
determinades transaccions electròniques.

Les actuacions que poden dur a terme són emplenar, visualitzar les dades i les 
notificacions, així com presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunica-
cions o certificats o projectes tècnics.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i l’esmena155, el qual, per raons de congruència també afecta els articles 
6.1, 11.1 i 12.2 pel que fa al concepte de persones autoritzades:

«Disposició addicional sisena: Mitjans de representació per persones autoritzades
D’acord amb la normativa de procediment administratiu, i als efectes del que es-

tableix aquesta llei s’habilita la figura de la persona autoritzada com aquell repre-
sentant que fa d’intermediari en determinades transaccions electròniques.

Les actuacions que poden dur a terme són emplenar, visualitzar les dades i les 
notificacions, així com presentar sol·licituds, declaracions responsables, comunica-
cions, certificats o projectes tècnics.»

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional setena. Vinculació de la cerca guiada
La incorporació dels diferents procediments administratius s’ha de fer de forma 

progressiva, i han d’estar tots incorporats en un màxim de dos anys des de l’entrada 
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en vigor de la norma, moment en el qual serà efectiva la vinculació de l’eina de cerca 
guiada prevista a l’article 6.2 a) d’aquesta.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional vuitena. Creació del Directori d’empreses, 
establiments i registres
1. Es crea el Directori d’empreses, establiments i registres. L’Oficina de Gestió 

Empresarial el gestiona i es coordina amb la resta d’administracions implicades, 
impulsant la solució tecnològica necessària per donar compliment al que preveu 
l’article 13 d’aquesta Llei i vetllant perquè aquesta tingui un impacte mínim en els 
sistemes d’informació afectats.

2. La incorporació de les diferents col·leccions de dades estandarditzades al Di-
rectori s’ha de fer de forma progressiva, i han d’estar totes incorporades en un mà-
xim de dos anys des de l’entrada en vigor de la norma.

3. Les administracions públiques, en l’exercici de les seves potestats administra-
tives, han de poder consultar les dades recollides en el Directori. El Directori ha de 
garantir la traçabilitat de les consultes realitzades.

4. Les administracions públiques catalanes tenen l’obligació de treballar amb les 
adreces normalitzades dels establiments en els procediments administratius de la 
seva competència; així mateix, han d’incorporar l’identificador únic als expedients 
administratius de la seva competència i garantir, a la persona titular d’una activitat 
econòmica, una visió integral de l’estat de legalització d’una empresa i dels seus es-
tabliments des de l’àrea privada de l’empresa.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 4
Esmena 156
GP de Catalunya en Comú Podem (76)
De modificació de l’apartat 4 de la disposició addicional vuitena

4. Les administracions públiques catalanes poden treballar amb les adreces nor-
malitzades dels establiments en els procediments administratius de la seva compe-
tència; així mateix, han d’incorporar l’identificador únic als expedients administra-
tius de la seva competència i garantir, a la persona titular d’una activitat econòmica, 
una visió integral de l’estat de legalització d’una empresa i dels seus establiments 
des de l’àrea privada de l’empresa.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 156.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional novena. Projectes per a l’impuls de l’activitat 
econòmica
El conseller o consellera del departament competent en matèria d’indústria, en el 

marc d’aquesta Llei i sense perjudici de les competències atribuïdes als diferents de-
partaments, per tal d’impulsar l’activitat econòmica, pot proposar al Govern, perquè 
els aprovi, projectes d’interès general que afavoreixin els processos de transformació 
sectorial o reconversió industrial d’àmbits en què històricament hagi predominat un 
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únic tipus d’indústria, o l’explotació de recursos naturals, com ara els jaciments i al-
tres recursos geològics o similars, que estiguin en fase de disminució important, de 
transformació o de tancament de l’activitat principal.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 157
GP de Catalunya en Comú Podem (77)
D’addició a la disposició addicional novena

El conseller o consellera del departament competent en matèria d’indústria, en 
el marc d’aquesta Llei i sense perjudici de les competències atribuïdes als diferents 
departaments i en col·laboració amb els ens locals afectats per tal d’impulsar l’ac-
tivitat econòmica, pot proposar al Govern, perquè els aprovi, projectes d’interès 
general que afavoreixin els processos de transformació sectorial o reconversió in-
dustrial d’àmbits en què històricament hagi predominat un únic tipus d’indústria, o 
l’explotació de recursos naturals, com ara els jaciments i altres recursos geològics o 
similars, que estiguin en fase de disminució important, de transformació o de tan-
cament de l’activitat principal.

Els projectes designats com a estratègics han de ser presentats pel Govern al Par-
lament i aprovats en sessió plenària.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 157.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional desena. Impuls de serveis transversals de 
localització d’empreses
El Govern ha d’impulsar la incorporació de nous serveis transversals que facili-

tin la localització de les empreses en el territori català i puguin incrementar la com-
petitivitat de l’economia catalana per atreure projectes estratègics.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 158
GP de Catalunya en Comú Podem (78)
D’addició a la disposició addicional desena

El Govern ha d’impulsar, en col·laboració amb els ens locals, la incorporació de 
nous serveis transversals que facilitin la localització de les empreses en el territo-
ri català i puguin incrementar la competitivitat de l’economia catalana per atreure 
projectes estratègics.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 158.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional onzena. Actualització de l’annex
Les actualitzacions de l’annex poden ser aprovades per ordre del conseller o 

consellera del departament competent en matèria d’empresa, un cop escoltades les 
valoracions realitzades per la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica 
prevista en l’article 20 d’aquesta Llei.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 159
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (23)
De supressió de la disposició addicional onzena.

Esmena 160
GP de Catalunya en Comú Podem (79)
De supressió de la disposició addicional onzena.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 159 i 160.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional dotzena. Mesures de cooperació i assistència als 
governs locals
1. Les administracions públiques que tenen atribuïdes les competències en matè-

ria de cooperació i assistència als governs locals poden adoptar les mesures instru-
mentals i de foment necessàries per aplicar aquesta Llei, entre les quals l’exercici de 
les facultats d’intervenció, inspecció i sanció en matèria d’activitats econòmiques.

2. L’Administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ens locals la 
solució de tramitació unificada per tal que pugui iniciar-se des dels seus portals web 
de tramitació administrativa.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional tretzena. Mecanismes d’identificació i signatura de 
tràmits i serveis digitals
Els tràmits i serveis digitals que les administracions públiques posin a disposició 

en el desplegament d’aquesta Llei han d’admetre l’ús de sistemes de signatura elec-
trònica basats en un mecanisme d’identificació de nivell de seguretat baix per part 
dels titulars d’activitats econòmiques. Les persones interessades poden, així mateix, 
emprar altres sistemes d’identificació admesos per les diferents administracions pú-
bliques amb un nivell de seguretat substancial o alt, a excepció que la normativa 
sectorial aplicable requereixi un nivell determinat de seguretat del sistema d’identi-
ficació i signatura.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional catorzena. Model de certificat tècnic
El model del certificat tècnic per a la posada en funcionament de les activitats 

a què fa referència l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, esdevé d’ús obligatori i 
resta a disposició de les persones titulars de les activitats econòmiques en el portal 
electrònic únic per a les empreses.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 161
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (24)
De supressió de la disposició addicional catorzena.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 161.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional quinzena. Entitats sense ànim de lucre i altres 
persones jurídiques
1. Aquesta Llei s’aplica a l’activitat econòmica de les entitats sense ànim de lucre, 

les cooperatives, les societats laborals, els centres especials de treball i les empreses 
d’inserció, sempre que aquesta activitat es trobi subjecta a intervenció administrati-
va i sense perjudici de l’aplicació preferent de la normativa especial o sectorial i de 
les competències dels òrgans que tenen atribuïdes les funcions de registre, supervi-
sió, suplència i assessorament d’aquestes entitats.

2. Els espais, portals o plataformes electrònics que els òrgans esmentats en 
l’apartat anterior posin a disposició de les entitats sense ànim de lucre, les coopera-
tives, les societats laborals, els centres especials de treball i les empreses d’inserció, 
i la Finestreta Única Empresarial prevista en aquesta Llei, han d’interoperar i facili-
tar l’accés de les entitats als espais respectius.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional setzena. Exempcions de l’annex
Resten exemptes de presentar la comunicació d’inici prevista a l’article 31 les 

activitats professionals, científiques i tècniques (grup M) i les activitats administra-
tives i serveis auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup N) si es desenvolupen 
en una part de l’habitatge.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 162
GP de Catalunya en Comú Podem (80)
De supressió de la disposició addicional setzena.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 162.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 163
GP Socialistes i Units per Avançar (23)
D’addició d’una nova disposició addicional setzena. bis

Disposició addicional setzena. bis. Registre de garanties, avals i dipòsits
La Administració implementarà un Registre de garanties, avals i dipòsits, que 

aglutini els diversos avals i dipòsits individuals constituïts per una entitat, en un de 
general que supleixin els diferents avals que actuen de garantia per a la realització 
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d’obres o activitats. Aquest registre hauria de considerar un aval global per a tores 
les Administracions a Catalunya.

Esmena 164
GP Socialistes i Units per Avançar (24)
D’addició d’una nova disposició addicional setzena. ter

Disposició addicional setzena. ter. Marc competencial del municipi de Barcelona
1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord les competències que exerceix 

en virtut de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelo-
na, legalitzar la instal·lació i l’obertura de les activitats econòmiques regulades per 
aquesta llei, així com el control del compliment dels règims d’intervenció previstos 
al capítol I del Títol 3, en els termes que estableixi la normativa municipal corres-
ponent.

2. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la disposició ad-
dicional primera de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en ma-
tèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la verificació 
del compliment de les condicions de seguretat de les activitats, les infraestructures i 
els edificis que es trobin en el seu terme municipal, inclòs el control preventiu a què 
fan referència els articles 23 i 24 de la Llei 3/2010, d’acord amb el procediment es-
tablert per la normativa municipal corresponent.

3. Per a l’exercici de les competències previstes als apartats anteriors, l’Ajunta-
ment de Barcelona pot establir, mitjançant les ordenances municipals, els requisits 
per donar compliment als règims d’intervenció administrativa previstos al capítol 
I del Títol 3 i del què preveu l’annex d’aquesta Llei; sense que en cap cas es puguin 
introduir requisits assimilables a una autorització prèvia en els termes previstos a la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior i s’asseguri el compliment de la tramitació unificada prevista a l’article 17 
d’aquesta Llei.

4. L’adopció del model organitzatiu de finestreta única empresarial s’ha de dur a 
terme mitjançant les solucions tecnològiques pròpies de l’Ajuntament de Barcelona, 
que garantirà el compliment dels requisits d’interoperabilitat previstos a la disposi-
ció addicional quarta en coordinació amb l’Oficina de Gestió Empresarial.

Esmena 165
GP Socialistes i Units per Avançar (25)
D’addició d’una nova disposició addicional setzena. quater
Disposició addicional setzena. quater. Adaptació de les administracions públiques 
catalanes

Pel què fa a l’adaptació de les administracions públiques catalanes en relació al 
model de relació amb les empreses, a la incorporació dels diferents procediments 
administratius a la Cerca guiada i a la incorporació de les diferents col·leccions de 
dades estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres, que la llei 
preveu, la seva entrada en vigor serà en un termini màxim de dos anys.

Esmena 166
GP Socialistes i Units per Avançar (26)
D’addició d’una nova disposició addicional setzena. quinquies

Disposició addicional setzena. quinquies. Millora de la regulació i qualitat nor-
mativa

El Govern de la Generalitat ha d’incorporar al proper Pla normatiu de l’Admi-
nistració de la Generalitat les normes necessàries per garantir el principi de segu-
retat jurídica en l’àmbit de l’activitat econòmica mitjançant l’establiment d’un marc 
normatiu sectorial coherent amb la resta de l’ordenament jurídic aplicable, i que per 
tant reuneixi les característiques d’estabilitat, predictibilitat, integració, claredat i 
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certesa necessàries per facilitar el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, 
la presa de decisions per part de les persones i empreses.

Esmena 167
GP Socialistes i Units per Avançar (27)
D’addició d’una nova disposició addicional setzena. sexies

Disposició addicional setzena. sexies. Modificació del Text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost

S’afegeix la lletra d) bis a l’article 187 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:

«d) bis. La construcció d’altells amb funcionalitat d’emmagatzematge en locals 
comercials.»

Esmena 168
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (25)
D’addició d’una nova disposició addicional que quedaria redactada de la següent 
manera

Es modifica l’article 187.2 c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,

que resta redactat de la manera següent:
«c) Els actes esmentats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g) i i), que es 

duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.»

Esmena 169
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (26)
D’addició d’una nova disposició addicional que quedaria redactada de la següent 
manera

S’afegeix la lletra i) a l’article 187 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:

«i) Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació 
d’averies de les d’infraestructures de serveis tècnics a què fa referència la lletra a) 
de l’article 34.5bis, excepte les que d’acord amb la legislació de telecomunicacions 
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.»

Esmena 170
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (27)
D’addició d’una nova disposició addicional que quedaria redactada de la següent 
manera

En un termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la norma, la Fines-
treta Única Empresarial ha d’oferir un servei de finançament unificat amb la fi-
nalitat d’afavorir la promoció i el sosteniment d’activitats que contribueixin en el 
creixement econòmic, la creació i manteniment de l’ocupació, la innovació, el desen-
volupament de Catalunya.

Aquest servei ha de ser integral i donar resposta a les necessitats de les empre-
ses, professionals i autònoms, d’informació, gestió i tramitació, vinculades amb el 
finançament públics dels seus projectes.



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 80

Esmena 171
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (28)
D’addició d’una nova disposició addicional, que quedaria redactada de la següent 
manera

Avaluació de les mesures previstes a la llei
Transcorreguts dos anys des de l’entrada en vigor de la llei, el departament que 

gestiona la Finestreta Única Empresarial ha d’elaborar un informe on s’analitzi el 
grau d’aplicació de la llei, el cost de compliment i s’avaluï l’impacte dels règims 
d’intervenció administrativa previstos, tot tenint en compte la perspectiva de la di-
mensió de les empreses.

L’informe ha d’identificar si és necessari adoptar –o ja s’han adoptat– mesures 
addicionals a les establertes a la llei per implementar-la i garantir la simplificació en 
l’accés i exercici de les activitats econòmiques per part de les empreses, en especial, 
d’aquelles més petites. Aquest informe s’haurà de fer públic en el portal de transpa-
rència i periòdicament s’haurà d’actualitzar establint les mesures realitzades.

Esmena 172
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (29)
D’addició d’una nova disposició addicional, que quedaria redactada de la següent 
manera

L’administració impulsarà programes adaptatius per formar els autònoms i em-
presaris que no tinguin coneixements en la utilització de les eines digitals. Aquesta 
formació es realitzarà de forma presencial, virtual o online i s’impulsarà oferta a 
tot el territori.

Esmena 173
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (30)
D’addició d’una nova disposició addicional, que quedaria redactada de la següent 
manera

1. S’autoritza el Govern perquè, en el termini de 9 mesos, a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic la normativa pròpia amb rang de llei 
reguladora dels tributs cedits.

2. L’autorització per a la refosa inclou també la facultat de regularitzar-ne, acla-
rir-ne i harmonitzar-ne el contingut, tot aplicant criteris d’estructura i sistematitza-
ció de l’articulat conforme a les regles que deriven del marc jurídic vigent.

Esmena 174
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
En el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta llei, el Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya publicarà en el portal web de transparència les accions dutes 
a terme pels departaments de la Generalitat, en les següents matèries:

– La simplificació administrativa de l’ordenament i l’eliminació de càrregues 
administratives, en particular sobre les duplicitats que no estiguin justificades per 
interès general o que siguin innecessàries i que restringeixen la posada en marxa de 
totes les activitats i serveis.

– Les derogacions normatives produïdes en els últims 5 anys que han tingut com 
finalitat la simplificació administrativa i l’eliminació de normes duplicades.

Així mateix, en el mateix portal web de transparència el Govern de la Generalitat 
publicarà les accions que durà a terme en els següents mesos per seguir impulsant la 
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simplificació administrativa i l’eliminació de càrregues administratives i les deroga-
cions normatives que seguirà realitzant per eliminar normes duplicades.

Esmena 175
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova) Silenci administratiu positiu
El Govern de la Generalitat durà a terme en el termini màxim de tres mesos des 

de l’aprovació d’aquesta llei, les modificacions oportunes, per implementar en tots 
els àmbits en què sigui possible i recomanable el silenci positiu en els tràmits admi-
nistratius amb la finalitat de facilitar l’activitat econòmica. A tals efectes es presen-
tarà en el termini de tres mesos un projecte de llei.

Esmena 176
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova) Re fundació lleis òmnibus o d’acompanyament
El Govern de la Generalitat durà a terme en el termini de tres mesos des de 

l’aprovació d’aquesta llei, les modificacions oportunes, per refondre en una sola llei 
les anomenades «lleis òmnibus» i les lleis «d’acompanyament dels pressupostos» en 
nom de facilitar l’activitat econòmica d’aquestes.

Esmena 177
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional nova
Admissibilitat de les garanties globals o òmnibus davant l’Administració
Seran admissibles davant l’Administració autonòmica de la Generalitat de Ca-

talunya, als efectes corresponents, sempre que compleixin en tot moment amb els 
requisits i condicions de suficiència, solvència i altres establerts per les lleis, les ga-
ranties personals o reals global o òmnibus

Esmena 178
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
Deure d’actuació d’acord amb la Constitució Espanyola i la persecució del prin-

cipi d’unitat de mercat
Tota actuació del Govern de la Generalitat ha de ser conforme amb la Constitu-

ció Espanyola i haurà de perseguir la consecució de la unitat de mercat no només 
en el conjunt d’Espanya sinó del mercat únic europeu.

A l’efecte de donar compliment al qual preveu l’apartat anterior, el Govern in-
corporarà un informe d’avaluació de compliment d’aquests objectius quan exerceixi 
la seva iniciativa legislativa o la seva potestat reglamentària.

Esmena 179
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
L’administració en el termini de 3 mesos des de l’aprovació de la present llei, 

crearà un portal jurídic amb totes les disposicions vigents que afecten els autònoms
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Esmena 180
GP de Ciutadans (8)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova) Elaboració d’un text refós en les disposicions legals 
en matèria de tributs propis

El Govern de la Generalitat haurà de presentar en el termini de 6 mesos des de 
l’aprovació de l’entrada en vigor d’aquesta llei, en el cos normatiu que es consideri 
oportú, la normativa pròpia amb rang de llei i reglamentària reguladora dels tributs 
propis de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 181
GP de Ciutadans (9)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
Deure d’avaluació d’impacte de compliment de l’Administració de la Generalitat 

per Pimes, autònoms i emprenedors
El Govern de la Generalitat quan exerceixi la seva iniciativa legislativa o la seva 

potestat reglamentaria haurà de realitzar i aportar al corresponent expedient una 
avaluació del cost de compliment i impacte de la matèria o objecte de la norma pro-
jectada per les Petites i Mitjanes Empreses, autònoms i emprenedors.

Esmena 182
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional (nova)
El Govern de la Generalitat haurà de crear un portal on s’integrin tota la nor-

mativa i tots els plans urbanístics en vigor i tota la documentació annexa al mateix, 
per tal de facilitar l’activitat de les empreses en matèria urbanística i que plasmi en 
cada moment la normativa i els planejaments vigents.

Esmena 183
GP de Catalunya en Comú Podem (81)
D’addició d’una nova disposició addicional

La Generalitat de Catalunya ha presentar un informe tècnic sobre els costos hu-
mans, econòmics i tècnics de posar en marxar aquesta llei de facilitació econòmica 
abans del seu desplegament. Així com establir els mecanismes econòmic i tècnics de 
suport a les administracions locals.

Esmena 184
GP de Catalunya en Comú Podem (82)
D’addició d’una nova disposició addicional

La Generalitat de Catalunya ha de garantir que totes les administracions que 
s’incorporen als procediments recollits en aquesta llei compten amb els recursos 
humans, tècnics i econòmics necessaris pel seu desplegament. Així com garantir el 
personal necessari per tramitar els expedients sancionadors dins el període establert 
en aquesta llei.

Esmena 185
GP de Catalunya en Comú Podem (83)
D’addició d’una nova disposició addicional

La Generalitat de Catalunya es compromet a reforçar les inspeccions tècniques 
necessàries sobre l’activitat econòmica de cara a que aquesta compleixi amb els re-
quisits laborals, ambientals, socials i econòmics establerts.
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Esmena 186
GP de Catalunya en Comú Podem (84)
D’addició d’una nova disposició addicional

La Generalitat de Catalunya es compromet a, en el termini de tres mesos, apro-
var un pla per garantir la plena digitalització d’autònoms, microempreses i PIMES.

Esmena 187
GP de Catalunya en Comú Podem (85)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional. Règim especial del municipi de Barcelona.
En el marc del règim especial de la ciutat, establert en la Carta Municipal, es re-

coneix al municipi de Barcelona la competència i la capacitat suficient pel que fa a:
a) La instal·lació i obertura d’activitats econòmiques al seu terme municipal, in-

dependentment del règim d’intervenció al qual estiguin sotmeses.
b) Les solucions tecnològiques en la intervenció de les activitats, sens perjudici 

de l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Finestreta Única Empresarial.
c) Establir mitjançant les ordenances municipals la documentació que cal apor-

tar en el tràmit d’inici de les activitats, amb caràcter preferent a la regulació contin-
guda en aquesta llei; el règim d’intervenció; així com establir la tipologia d’activi-
tats pròpia, que permeti incloure, entre altres, les activitats que es desenvolupin a la 
ciutat de Barcelona sense disposar d’un establiment permanent.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i les esmenes163 i 177:

«Disposició addicional nova. Registre de garanties, avals i dipòsits
L’Administració de la Generalitat elaborarà un estudi en col·laboració amb la 

resta de les administracions públiques concernides que analitzarà la conveniència i 
la viabilitat d’implementar un Registre de garanties, avals i dipòsits, amb l’objectiu 
d’aglutinar els diversos avals i dipòsits individuals constituïts per una entitat en un 
de general amb la finalitat de suplir els diferents avals que actuen com a garantia 
per a la realització d’obres o activitats. Aquest estudi ha d’analitzar la viabilitat d’un 
aval global per a totes les administracions que actuen a Catalunya.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre la redacció del 
projecte i l’esmena 165, que s’incorpora al text del dictamen com a punt dos de la 
disposició final sisena:

«Disposició final sisena. Entrada en vigor
1. Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.
2. Pel què fa a l’adaptació de les administracions públiques catalanes en relació 

al model de relació amb les empreses, a la incorporació dels diferents procediments 
administratius a la Cerca guiada i a la incorporació de les diferents col·leccions de 
dades estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres, que la llei 
preveu, la seva entrada en vigor serà en un termini màxim de dos anys.»

El ponent anuncia la retirada de les esmenes 176 i 179.
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 168 i 169, però amb una esme-

na tècnica per la qual s’incorporen al text del dictamen com a una nova disposició 
final primera bis.

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 170, 171 i 172.
La Ponència recomana l’adopció l’esmena 73 però amb una esmena tècnica per 

la qual s’incorporen al text del dictamen com a un nou punt de la disposició final 
cinquena.

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 164, 166, 167, 174, 175, 178, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186i 187.



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 84

TEXT PRESENTAT

Disposicions transitòries 

Disposició transitòria primera. Adaptació reglamentària
Mentre el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel De-

cret 64/2014, del 13 de maig, no s’adapti a l’apartat quart de la disposició addicional 
primera d’aquesta llei:

a) Les remissions internes del Reglament als articles 5, 6 i 71 s’han d’entendre 
fetes al règim d’intervenció que resulta de l’apartat quart de la disposició addicional 
primera d’aquesta llei.

b) Els articles 33 a 36 del Reglament s’han de continuar aplicant als supòsits 
d’obres que, d’acord amb l’apartat quart de la disposició addicional primera d’aques-
ta Llei, passen a subjectar-se al règim de comunicació prèvia.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 188
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (31)
De supressió de la Disposició Transitòria Primera.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 188.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria segona. Desplegament tecnològic de la tramitació 
unificada
Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti la tramitació 

unificada dels procediments per a l’exercici d’activitats econòmiques de competèn-
cia de les administracions locals, es podrà gestionar la tramitació unificada des del 
portal únic previst en l’article 11 d’aquesta Llei, i serà responsabilitat de l’Adminis-
tració local la definició del procediment administratiu transitori corresponent als 
tràmits municipals.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 189
GP de Catalunya en Comú Podem (86)
De modificació de la disposició transitòria segona

Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti la gestió 
unificada de dades per a l’exercici d’activitats econòmiques de competència de les 
administracions locals, es podrà realitzar la gestió unificada de dades des del portal 
únic previst en l’article 11 d’aquesta Llei, i serà responsabilitat de l’Administració 
local la definició del procediment administratiu transitori corresponent als tràmits 
municipals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent anuncia la retirada de l’esmena 189.
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TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria tercera. Desplegament tecnològic del pagament 
electrònic de les taxes municipals
Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti el pagament 

electrònic de les taxes associades als procediments d’activitat econòmica de compe-
tència de les administracions locals, es pot gestionar el procediment des del portal 
electrònic únic per a les empreses previst en l’article 11 d’aquesta Llei, i serà respon-
sabilitat de l’Administració local la definició del procediment administratiu transito-
ri de la carta de pagament corresponent a les taxes municipals.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria quarta. Tramesa de comunicacions relatives a 
l’inici d’activitats empresarials abans de l’adhesió dels ajuntaments a la 
Finestreta Única Empresarial
La comunicació relativa a l’inici d’una activitat empresarial presentada a les ad-

ministracions públiques de Catalunya s’ha de trametre a l’administració competent 
per mitjà de l’extranet de les administracions públiques de Catalunya quan es tracti 
d’ajuntaments encara no adherits a la Finestreta Única Empresarial.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria cinquena. Règim dels procediments iniciats abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen 

per la normativa anterior, sense perjudici del dret de la persona interessada a desistir 
del procediment iniciat i acollir-se a les disposicions d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria sisena. Habilitació d’entitats col·laboradores de 
l’Administració
Es consideren habilitades per col·laborar amb les administracions públiques en 

l’execució dels plans d’inspecció i control de l’exercici de les activitats compreses 
en aquesta Llei, mentre no s’aprovi el procediment reglamentari corresponent, se-
gons la previsió de l’article 40 d’aquesta Llei, les entitats col·laboradores habilitades 
per operar a Catalunya en matèria de seguretat pública dins l’àmbit de prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, els especta-
cles públics i les activitats recreatives, i en matèria de medi ambient dins l’àmbit de 
prevenció i control ambiental de les activitats, o en altres matèries, sempre que les 
funcions per les quals estan habilitades, i el personal habilitat i els mitjans de què 
disposin, els permetin desenvolupar correctament les funcions d’execució dels plans 
d’inspecció i control previstes en aquesta Llei.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 190
GP de Catalunya en Comú Podem (87)
De supressió d’un text a la disposició transitòria sisena

Es consideren habilitades [...] i control ambiental de les activitats, o en altres ma-
tèries, sempre que les funcions per les quals estan habilitades [...] en aquesta Llei.

Addició de noves disposicions transitòries
Esmena 191
SP del Partit Popular de Catalunya (31)
D’addició d’una nova Disposició transitòria setena

Disposició transitòria setena. Caducitat títol habilitants durant la pandèmia del 
SARS-CoV-2

Mentre duri la situació excepcional produïda per la pandèmia de coronavirus 
SARS-CoV-2, els terminis establerts a l’article 35.1 per a la caducitat dels títols ha-
bilitants són els següents:

a) Quan no s’ha iniciat l’activitat comunicada transcorreguts sis mesos des de la 
presentació de la comunicació.

b) Quan s’interromp l’activitat de l’establiment més de dotze mesos consecutius 
d’inactivitat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent anuncia la retirada de l’esmena 190.
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 191.

TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria
1. Es deroga la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat admi-

nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica.

2. Es deroguen els apartats b), c) i d) de l’article 124 del Decret 112/2010, del 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 192
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (32)
De modificació de la Disposició derogatòria, que quedaria redactada de la 
següent manera

Disposició derogatòria
Es deroguen les disposicions legals i reglamentàries següents:
a) Els Títols I i II, l’apartat 1 de l’article 21 del Títol III i les Disposicions addi-

cionals Primera i Segona, Quarta, Cinquena, Sisena, Setena i novena, la Disposició 
transitòria Primera, la Disposició transitòria Tercera, les Disposicions finals Pri-
mera i Segona i Tercera, i els Annexos I i II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

b) Les lletres b), c) i d) de l’article 124 del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 192.

TEXT PRESENTAT

Disposicions finals 

Disposició final primera. Projectes de reindustrialització
El Govern de la Generalitat ha de desplegar reglamentàriament el procés d’or-

denació dels projectes de reindustrialització que, des de l’anticipació i la capacitat 
preventiva, permetin contribuir a la transició cap a un nou model industrial de més 
valor afegit, tot garantint un impacte positiu en l’àmbit econòmic, social i territorial.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 193
GP de Catalunya en Comú Podem (88)
D’addició a la disposició final primera

El Govern de la Generalitat ha de desplegar reglamentàriament, d’acord amb 
les organitzacions socials i empresarials més representatives i en col·laboració amb 
els ens locals, el procés d’ordenació dels projectes de reindustrialització que, des de 
l’anticipació i la capacitat preventiva, permetin contribuir a la transició cap a un nou 
model industrial de més valor afegit, tot garantint un impacte positiu en l’àmbit eco-
nòmic, social i territorial.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 193.

TEXT PRESENTAT

Disposició final segona. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis
1. Es modifica l’article 20 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i se-

guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que resta redactat de la manera següent:

«Article 20. Intervenció municipal
»1. Les administracions municipals a les quals correspongui tramitar les llicèn-

cies d’obres, en exercici de la seva competència municipal en matèria de prevenció 
d’incendis i sense perjudici de les altres actuacions que duguin a terme d’acord amb 
el que estableixi la normativa de règim local, abans de dictar la resolució correspo-
nent han de verificar, en els casos que determinin la normativa tècnica, la normati-
va 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 prevenció i seguretat en ma-
tèria d’incendis. En els supòsits detallats en l’annex 1, aquesta verificació l’ha de fer 
l’Administració de la Generalitat d’acord amb l’article 22, i l’acte de comprovació 
s’ha de fer d’acord amb les condicions establertes per l’article 25.

»2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació, d’acord amb la seva 
regulació específica o d’acord amb la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que 
no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a la posada en funcionament.

»Segons el que preveu l’article 31 de l’esmentada Llei de facilitació, tant per a 
aquells supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar acompanyada del certificat 
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acreditatiu de l’adequació de l’establiment, signat per la persona tècnica competent, 
com per als supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar també acompanyada 
per un projecte tècnic signat per la persona tècnica competent, aquest certificat ha 
d’acreditar també el compliment de les mesures de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.

»3. Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, d’acord amb 
la seva regulació específica, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la 
verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèvia-
ment a la posada en funcionament. La declaració responsable ha de contenir l’as-
severació que el titular disposa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica 
competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l’establi-
ment o l’activitat, incloses les relatives a la prevenció i la seguretat en matèria d’in-
cendis, i ha d’incorporar les dades identificadores del tècnic o tècnica competent.

»4. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 que es consideren de risc 
important i que no requereixen llicència d’obres i no es troben subjectes a llicència 
municipal per a establiments oberts al públic, resten subjectes a l’informe previ per 
risc d’incendi emès per la direcció general competent en matèria de prevenció i ex-
tinció d’incendis, amb la presentació prèvia a l’Administració municipal correspo-
nent del projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació 
tècnica aplicable en matèria d’incendis. Sobre aquests establiments s’ha de fer l’acte 
de comprovació d’acord amb les condicions establertes per l’article 25.

»5. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 que es consideren de risc 
important i que es troben subjectes a un règim de llicència municipal resten sub-
jectes al règim d’intervenció administrativa en matèria d’incendis per part de l’Ad-
ministració de la Generalitat, el qual s’integra en els processos d’obtenció d’aquesta 
llicència.

»6. Els actes de comprovació prèvia a la posada en funcionament, la revisió o el 
control periòdic d’una activitat només els pot establir una norma amb rang de llei.

»7. Les administracions municipals poden exercir l’acció inspectora i, si escau, el 
règim sancionador que correspongui sobre els establiments, les activitats i els edi-
ficis posteriorment a la posada en funcionament o l’ocupació, i poden establir plans 
i programes d’inspecció. A aquests efectes, les administracions municipals poden 
adaptar l’organització, en la mesura del que sigui convenient, als procediments i les 
condicions que estableix la secció quarta, referida a la inspecció, i la secció cinque-
na, referida al règim sancionador, del capítol III del títol IV, complementàriament 
als procediments i les normes de règim local.»

2. Es modifica l’article 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i se-
guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que resta redactat de la manera següent:

«Article 25. Acte de comprovació
»1. La intervenció administrativa de l’Administració de la Generalitat immedia-

tament anterior a l’inici d’una activitat, a la posada en funcionament d’un establi-
ment o d’una infraestructura o a l’ocupació d’un edifici, o a una modificació signi-
ficativa d’aquests, s’efectua, amb caràcter general i sense perjudici del que estableix 
l’apartat 5, en els supòsits subjectes al control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb la secció segona.

»2. En els casos que estableix l’apartat 1, les persones titulars de l’establiment, 
l’activitat, la infraestructura o l’edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora 
de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, 
que efectuï un acte de comprovació per verificar que l’establiment, l’activitat, la in-
fraestructura o l’edifici compleixen totes les prescripcions que estableix la legislació 
sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament, 
les establertes per a l’autorització o llicència sol·licitada.
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»3. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el certificat de l’acte de comprovació 
en format digital i trametre’l electrònicament, a través dels canals habilitats per la 
Finestreta Única Empresarial, en el període màxim d’un mes des de la sol·licitud, 
per tal de fer-lo arribar a les administracions competents sobre aquesta activitat o 
establiment, així com a la direcció general competent en matèria de prevenció i ex-
tinció d’incendis.

»4. Per iniciar l’activitat o l’ocupació corresponents, es requereix haver obtingut 
el certificat d’acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·laboradora de 
l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, així 
com donar compliment a la resta de requisits per a l’inici de l’activitat econòmica 
que preveu la resta de la normativa d’aplicació.

»5. Es pot determinar, per ordre del conseller o consellera del departament com-
petent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, els supòsits que resten exceptu-
ats de l’acte de comprovació, d’entre els que estableix l’annex 1.

»6. El contingut del certificat acreditatiu de l’acte de comprovació s’ha d’establir 
per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis.

»7. En el cas d’infraestructures promogudes per una administració pública, l’acte 
de comprovació ha de ser efectuat per personal del Cos de Bombers de la Generali-
tat o per personal tècnic adscrit a la direcció general competent en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis facultat per desenvolupar aquesta funció.

»8. L’emissió d’un certificat d’acte de comprovació favorable és un requisit ne-
cessari per posar en marxa la infraestructura corresponent.»

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1.2
Esmena 194
GP de Catalunya en Comú Podem (89)
De supressió del primer paràgraf del punt 2 de l’apartat 1 de la disposició final 
segona

»Segons el que preveu l’article 31 [...] tècnica aplicable.

Apartat 1.6
Esmena 195
GP de Catalunya en Comú Podem (90)
De supressió del punt 6 de l’apartat 1de la disposició final segona.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent anuncia la retirada de l’esmena 194.
La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 195.

TEXT PRESENTAT

Disposició final tercera. Modificació de l’annex III de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats
Es modifica l’apartat 11.1.a de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desem-

bre, de prevenció i control ambiental d’activitats, que resta redactat de la manera 
següent:

«11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedo-
res 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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ESMENES PRESENTADES

Esmena 196
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (33)
De supressió de la Disposició Final Tercera.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 196.

TEXT PRESENTAT

Disposició final quarta. Adaptació de la referència a la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Totes les referències efectuades a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplifica-

ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en l’ordenament jurídic ca-
talà s’han d’entendre realitzades a aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 197
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (34)
De supressió de la Disposició Final Quarta.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 197.

Addició de noves disposicions finals
Esmena 198
SP del Partit Popular de Catalunya (32)
D’addició d’un nova Disposició final quarta bis

Disposició final quarta bis. Règim especial del municipi de Barcelona
1. Aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen són d’aplicació al municipi 

de Barcelona, sens perjudici del caràcter prevalent de la normativa que conforma 
el seu règim especial.

2. Sense perjudici de l’aplicació del Règim especial al municipi de Barcelona, 
s’encomana a la Generalitat de Catalunya, les gestions i les accions necessàries per 
tal de fer interoperables els sistemes d’informació de la Finestreta Única Empresa-
rial, amb els de l’Ajuntament de Barcelona.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 198.

TEXT PRESENTAT

Disposició final cinquena. Autorització de refosa de lleis
1. D’acord amb l’article 63.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’autoritza 

el Govern perquè, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, elabori una refosa de les lleis següents, incorporant-hi les modificacions que 
s’introdueixen mitjançant aquesta Llei i, si escau, les que hagin introduït altres lleis. 
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La refosa ha de comprendre també la regularització, l’aclariment i l’harmonització 
de les disposicions esmentades.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activi-
tats.

Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 199
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (35)
De modificació a la Disposició Final Cinquena (refosa)

Disposició final cinquena. Autorització de refosa de lleis
1. D’acord amb l’article 63.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’autoritza 

el Govern perquè, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, elabori una refosa de les lleis següents, incorporant-hi les modificacions que 
s’introdueixen mitjançant aquesta Llei, la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i, si escau en el seu cas, les 
que hagin introduït altres lleis. La refosa ha de comprendre també la regularització, 
l’aclariment i l’harmonització de les disposicions esmentades.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activi-
tats.

Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya.

Esmena 200
SP del Partit Popular de Catalunya (33)
D’addició d’un nou paràgraf al final de la Disposició final cinquena.

Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 199.
La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 200.

TEXT PRESENTAT

Disposició final sisena. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions finals
Esmena 201
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (36)
D’addició d’una nova Disposició final, que quedaria redactada de la següent 
manera

Disposició final. Actualització de l’annex
Les actualitzacions de l’annex poden ser aprovades per ordre del conseller o 

consellera del departament competent en matèria d’empresa, un cop escoltades les 
valoracions realitzades per la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica 
prevista en l’article 20 d’aquesta Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 201.

TEXT PRESENTAT

Annex. Activitats econòmiques desenvolupades en un establiment 
sotmeses al règim d’intervenció previst a l’article 31 d’aquesta Llei
1. La classificació de les activitats d’aquest annex s’ha realitzat d’acord amb el 

que estableix el Decret 137/2008, del 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació 
catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Per veure les notes expli-
catives i les activitats contingudes en cadascun dels epígrafs consulteu l’esmentat 
Decret.

2. La classificació continguda en aquest annex és d’aplicació en defecte de nor-
mativa sectorial que reguli la competència municipal sobre l’obertura de l’establi-
ment, i queden exemptes d’aquesta regulació les activitats detallades a la disposició 
addicional setzena d’aquesta Llei. Respecte a la regulació sectorial, cal consultar 
l’eina de cerca guiada o la normativa sectorial corresponent.

3. Les activitats amb paràmetres compresos en les dues primeres columnes no 
requereixen un informe de compatibilitat urbanística. Tampoc requereixen de per-
mís d’abocament previ, sempre que estiguin connectades al sistema públic de sane-
jament.
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Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Observació: s’exclou l’autoconsum.

01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen

0130 Vivers i conreus de 
plantes ornamentals 
Observació: s’exclouen 
les empreses que 
es dediquen a la 
producció, la protecció 
i el tractament de 
material vegetal i 
les empreses que 
es dediquen a la 
neteja de cereals de 
fecundació autògama 
i de lleguminoses 
per dedicar-los a la 
sembra.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

0141 Explotació de 
bestiar boví per a la 
producció de llet

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
unitats.

0142 Explotació de bestiar 
boví (excepte per a 
la producció de llet) i 
búfals

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
unitats.

0143 Explotació de cavalls i 
altres equins

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
unitats.

0144 Explotació de camells 
i altres camèlids

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
unitats.

0145 Explotació de bestiar 
oví i cabrum

Si els caps de 
bestiar són ≤ 10 
unitats.

0146 Explotació de bestiar 
porcí

Si els caps de 
bestiar són ≤ 10 
unitats, i ≤ 5 unitats 
en cas de truges 
reproductores.

0147 Avicultura Si els caps de 
bestiar són ≤ 30 
unitats.

0149 Altres explotacions de 
bestiar

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 URP 
(1 URP =1 plaça de 
vacum de llet).

02 Silvicultura i explotació forestal

0240 Serveis de suport a la 
silvicultura

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

C Indústries manufactureres

11 Fabricació de begudes
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Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

1107 Fabricació de begudes 
analcohòliques; 
producció d’aigües 
minerals i altres tipus 
d’aigües embotellades

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

18 Arts gràfiques i suports enregistrats

181 Arts gràfiques i 
activitats dels serveis 
que s’hi relacionen 
Observació: s’exclouen 
les activitats incloses 
a la Llei 20/2009, del 4 
de desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

182 Reproducció de 
suports enregistrats 
Observació: s’exclouen 
les activitats incloses 
a la Llei 20/2009, del 4 
de desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010 del 18 
de febrer.

32 Indústries manufactureres diverses

322 Fabricació 
d’instruments musicals 
Observació: s’exclouen 
les activitats incloses 
a la Llei 20/2009, del 4 
de desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.
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323 Fabricació d’articles 
d’esport Observació: 
s’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, de 18 
de febrer.

324 Fabricació de jocs i 
joguines Observació: 
s’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

325 Fabricació 
d’instruments i 
subministraments 
mèdics i odontològics 
Observació: s’exclouen 
les activitats incloses 
a la Llei 20/2009, del 4 
de desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

329 Altres indústries 
manufactureres 
diverses Observació: 
s’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.
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F Construcció 

41 Construcció d’immobles 

411 Promoció immobiliària Si disposen d’ofi-
cines i la superfície 
construïda del local 
és ≤ 500 m2.

Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
> 500 m2.

412 Construcció d’edificis Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
del local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície construïda 
> 500 m2. Se 
n’exclouen les 
activitats que 
disposin de 
magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació 
del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin 
de magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

42 Construcció d’obres d’enginyeria civil 

421 Construcció de 
carreteres, vies fèrries, 
ponts i túnels 

Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
del local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície construïda 
> 500 m2. Se 
n’exclouen les 
activitats que 
disposin de 
magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació 
del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin 
de magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

422 Construcció de xarxes Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
del local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície construïda 
> 500 m2. Se 
n’exclouen les 
activitats que 
disposin de 
magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació 
del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin 
de magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

429 Construcció d’altres 
obres d’enginyeria civil 

Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
del local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície construïda 
> 500 m2. Se 
n’exclouen les 
activitats que 
disposin de 
magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació 
del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin 
de magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.
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43 Activitats especialitzades de la construcció 

431 Preparació d’obres Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
del local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície construïda 
> 500 m2. Se 
n’exclouen les 
activitats que 
disposin de 
magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació 
del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin 
de magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

432 Instal·lacions d’edificis 
i obres 

Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
del local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície construïda 
> 500 m2. Se 
n’exclouen les 
activitats que 
disposin de 
magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació 
del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin 
de magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

433 Acabament d’edificis Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
del local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície construïda 
> 500 m2– Se 
n’exclouen les 
activitats que 
disposin de 
magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació 
del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin 
de magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

439 Altres activitats 
especialitzades de la 
construcció 

Si disposen 
d’oficines i la 
superfície construïda 
del local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície construïda 
> 500 m2. Se 
n’exclouen les 
activitats que 
disposin de 
magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació 
del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin 
de magatzem industrial 
sotmès a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

Fascicle tercer
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G Comerç a l’engròs i al detall Observació: els comerços a l’engròs que cal considerar 
establiments industrials són els que superen els 3 milions de MJ de càrrega de foc o bé aquells 
on no és possible l’autoabastament personal per a superar l’alçada d’emmagatzematge que ho 
possibilita.

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

451 Venda de vehicles de 
motor

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

453 Venda de recanvis i 
accessoris de vehicles 
de motor

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

454 Venda, manteniment 
i reparació de 
motocicletes, i 
dels seus recanvis 
i accessoris 
Observacions: s’inclou 
en aquest CCAE 
la venda d’altres 
mitjans de transport. 
Se n’exclouen el 
manteniment i la 
reparació ja regulats 
per la Llei 20/2009.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.
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46 Comerç a l’engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor 

461 Intermediaris de 
comerç 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

463 Comerç a l’engròs 
d’aliments, begudes 
i tabac Observació: 
s’exclou el comerç a 
l’engròs de productes 
d’origen animal (CCAE 
4632, 4638 i 4639).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

464 Comerç a l’engròs 
d’articles d’ús 
domèstic 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

465 Comerç a l’engròs 
d’equips per a les 
tecnologies de 
la informació i la 
comunicació (TIC) 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.
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466 Comerç a l’engròs 
d’altra maquinària i 
equips 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
trobin inclosos a l’Annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

467 Altres tipus de comerç 
a l’engròs especialitzat 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

469 Comerç a l’engròs no 
especialitzat 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es 
troben inclosos a l’annex 
2 de la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes 

471 Comerç al detall 
en establiments no 
especialitzats 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

472 Comerç al detall 
d’aliments, begudes 
i tabac Observació: 
s’exclouen les 
carnisseries amb 
obrador i les fleques 
amb forns de potència 
> 7,5 kW ja regulades 
per la Llei 20/2009.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.
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474 Comerç al detall 
d’equips per a les TIC 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

475 Comerç al detall 
d’altres articles d’ús 
domèstic 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

476 Comerç al detall 
d’articles culturals i 
recreatius 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

477 Comerç al detall 
d’altres articles en 
establiments 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

H Transport i emmagatzematge 

49 Transport terrestre; transport per canonades 

494 Transport de 
mercaderies per 
carretera i mudances 

Si es tracta 
d’empreses 
de transport o 
transportistes 
professionals amb 
un màxim de 2 
vehicles i sense 
magatzem regulador.

En el cas de 
naus d’empreses 
de camions 
o furgonetes 
de logística, 
terres campes 
d’aparcament de 
vehicles, etc.

Sempre que 
l’emmagatzematge de 
vehicles estigui classificat 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport

521 Dipòsit i 
emmagatzematge 
Observació: s’exclouen 
els magatzems 
d’activitats afectats 
per algun dels 
annexos de la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre.

Tots. Les activitats incloses a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, 
del 18 de febrer.
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5221 Activitats afins al 
transport terrestre 
Observació: s’exclouen 
les activitats afectades 
per algun dels 
annexos de la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre .

Totes. Les activitats 
d’emmagatzematge de 
vehicles classificades a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010: 
Aparcament de vehicles 
amb superfície construïda 
> 2.000 m2, o bé si 
disposa de dues o més 
plantes sota rasant, o bé 
si es troba situat sota un 
edifici i té una superfície 
construïda > 750 m2. 
Emmagatzematge 
(estacionament) de 
vehicles destinats al servei 
de transport de persones 
o mercaderies, si està a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, 
del 18 de febrer. Terminal 
de transport de persones, 
si disposa de superfície 
construïda > 500 m2 o 
presenta un aforament 
> 500 persones. Estació 
o intercanviador de 
transport terrestre, si es 
troba situat en planta 
sota rasant o presenta 
un aforament > 500 
persones.

53 Activitats postals i de correus 

531 Activitats postals 
nacionals 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

532 Altres activitats 
postals i de correus 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

I Hostaleria 

55 Serveis d’allotjament

551 Hotels i allotjaments 
similars

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20
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552 Allotjaments turístics i 
altres de curta durada

Aplicable als 
establiments de 
turisme rural i als 
habitatges d’ús 
turístic i, en general, 
a tota modalitat 
d’allotjament turístic 
que es pugui dur a 
terme en edificis o 
establiments amb 
ús característic 
residencial 
d’habitatge.
Observació: La 
cèdula d’habitabilitat 
equival al certificat 
tècnic justificatiu 
en els termes que 
estableix l’article 
31.1.

Tots. Observacions: 
s’exclouen 
les modalitats 
d’establiments de 
turisme rural, els 
habitatges d’ús 
turístic i, en general, 
tota modalitat 
d’allotjament turístic 
que es pugui dur a 
terme en edificis o 
establiments amb 
ús característic 
residencial 
d’habitatge.

Si el nombre de places 
disponibles > 20.

559 Altres tipus 
d’allotjament

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

56 Serveis de menjar i begudes 

561 Restaurants i 
establiments de 
menjar

Tots. Si la superfície construïda 
> 500 m2 i l’aforament 
> 500 persones.

562 Provisió de 
menjars preparats 
Observacions: resten 
incloses les activitats 
comercials al detall, 
sense consumició 
en l’establiment, i 
aquelles activitats no 
previstes en el punt 
7.2 de la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

563 Establiments de 
begudes
Observacions: 
s’exclouen les 
activitats de caràcter 
extraordinari, les de 
règim especial i amb 
reservats annexos 
regulades per la Llei 
11/2009, del 6 de juliol.

Tots.
Observacions: 
s’exclouen els 
espectacles públics 
musicals i les 
activitats recreatives 
musicals regulats 
per la Llei 11/2009 
amb una superfície 
> 500 m2 i un 
aforament > 500 
persones.

Si la superfície construïda 
> 500 m2 i l’aforament 
> 500 persones.

J Informació i comunicacions Observació: s’exclouen les activitats considerades industrials.

58 Edició 

581 Edició de llibres, 
periòdics i altres 
activitats d’edició
Observació: s’exclouen 
les impremtes 
(incloses CCAE 181).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

582 Edició de programes 
informàtics 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.
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59 Cinema i vídeo; enregistrament de so 

591 Activitats de cinema, 
vídeo i programes de 
televisió 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2. 
Observació: 
s’exclouen les 
activitats de 
projecció de 
pel·lícules en sales 
cinematogràfiques.

Totes les activitats 
de projecció de 
pel·lícules en sales 
cinematogràfiques. 
La resta 
d’establiments si la 
superfície construïda 
> 500 m2.

Totes les activitats de 
projecció de pel·lícules en 
sales cinematogràfiques
La resta d’establiments 
d’activitats recreatives o 
de concurrència pública 
amb una superfície 
> 500 m2 o un aforament 
de > 500 persones.

592 Activitats 
d’enregistrament de 
so i edició musical 
Observació: si es 
fan enregistraments 
en directe, s’inclou 
en les activitats 
d’espectacles (CCAE 
900).

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

60 Ràdio i televisió

601 Activitats de 
radiodifusió

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

602 Activitats de 
programació i emissió 
de televisió

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m2 o 
un aforament de > 500 
persones.

61 Telecomunicacions

619 Altres activitats de 
telecomunicacions

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

62 Serveis de tecnologies de la informació 

620 Serveis de tecnologies 
de la informació 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

63 Serveis d’informació 

631 Processament de 
dades i allotjament; 
portals web 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

639 Altres serveis 
d’informació 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

6419 Altres tipus de 
mediació monetària

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

642 Activitats de les 
societats hòlding

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

643 Inversió col·lectiva, 
fons i entitats similars

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

649 Altres tipus de 
mediació financera

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.
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65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria

651 Assegurances Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

652 Reassegurances Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

653 Fons de pensions Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d’assegurances

661 Activitats auxiliars de 
la mediació financera, 
excepte assegurances 
i fons de pensions

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

662 Activitats auxiliars 
d’assegurances i fons 
de pensions

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

663 Activitats de gestió de 
fons

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

L Activitats immobiliàries 

68 Activitats immobiliàries 

681 Compravenda de 
béns immobiliaris per 
compte propi 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

682 Lloguer de béns 
immobiliaris per 
compte propi 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

683 Activitats immobiliàries 
per compte d’altri 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

M Activitats professionals, científiques i tècniques 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 

691 Activitats jurídiques Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

692 Activitats comptables, 
d’auditoria i 
d’assessoria fiscal 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

70 Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 

701 Activitats de seus 
centrals 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

702 Activitats de 
consultoria de gestió 
empresarial 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

71 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria 

711 Serveis tècnics 
d’arquitectura i 
enginyeria 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

712 Anàlisis i assajos 
tècnics Observació: 
s’exclouen els 
laboratoris d’anàlisi i 
recerca previstos a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.23 
dels annexos II i III).

Si la superfície 
construïda destinada 
a laboratoris és 
≤ 50 m2 (excloent-
ne despatxos, 
magatzems i altres 
àrees auxiliars) 
i sempre que la 
superfície construïda 
total sigui ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda destinada 
a laboratoris és 
> 50 m2 (excloent-
ne despatxos, 
magatzems i altres 
àrees auxiliars) 
o sempre que la 
superfície construïda 
total sigui > 500 m2.
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73 Publicitat i estudis de mercat 

731 Publicitat Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

732 Estudis de mercat i 
enquestes d’opinió 
pública 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

74 Altres activitats professionals i tècniques 

741 Activitats de disseny 
especialitzat 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

742 Activitats de fotografia 
Observació: s’exclouen 
els laboratoris 
industrials de 
fotografia previstos a 
la Llei 20/2009 (codi 
12.24 de l’Annex II).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

743 Activitats de traducció 
i d’interpretació 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

749 Altres activitats 
professionals 
i tècniques no 
classificades en altres 
apartats

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

N Activitats administratives i serveis auxiliars 

77 Activitats de lloguer 

771 Lloguer de vehicles de 
motor 

Si només es 
disposa de zones 
d’ús administratiu, 
quan la superfície 
construïda ≤ 500 m2. 
Sense zona 
d’aparcament de 
vehicles. 

– Si les zones 
d’ús administratiu 
presenten una 
superfície construïda 
> 500 m2. - 
O si disposa 
d’aparcament de 
vehicles.

Si disposa d’aparcament 
de vehicles, sempre que 
estigui situat en una 
segona o més plantes 
sota rasant, o bé si es 
troba situat sota un edifici 
i tingui una superfície 
construïda > 750 m2 o bé, 
en qualsevol altre cas, 
quan tingui una superfície 
construïda > 2.000 m2.

772 Lloguer d’efectes 
personals i efectes 
domèstics 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

773 Lloguer de maquinària, 
equips i béns 
tangibles 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

774 Arrendament de 
propietat intel·lectual, 
excepte drets d’autor 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

78 Activitats relacionades amb l’ocupació 

781 Activitats de 
les agències de 
col·locació 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

782 Activitats de les 
empreses de treball 
temporal 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

783 Altres tipus de provisió 
de recursos humans 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.
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79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats 
que s’hi relacionen

791 Activitats de les 
agències de viatges i 
operadors turístics

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

799 Altres serveis de 
reserves i activitats 
que s’hi relacionen

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

80 Activitats de seguretat i investigació

801 Activitats de seguretat 
privada

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

802 Serveis de sistemes 
de seguretat

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

803 Activitats 
d’investigació

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria

811 Serveis integrals a 
edificis i instal·lacions

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

812 Activitats de neteja Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

813 Activitats de jardineria Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

82 Activitats administratives d’oficina i auxiliars 

821 Activitats 
administratives i 
auxiliars d’oficina 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

822 Activitats de centres 
d’atenció telefònica 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

823 Organització de 
convencions i fires de 
mostres 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

829 Altres activitats de 
suport a les empreses 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

O Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria

84 Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria

841 Administració pública 
i de la política 
econòmica i social

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

842 Prestació de serveis 
a la comunitat en 
general

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

843 Seguretat Social 
obligatòria

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

P Educació

85 Educació

851 Educació preprimària Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 
m o una superfície > 300 
m² construïts.

852 Educació primària Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 
m o una superfície > 2.000 
m² construïts.
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853 Educació secundària Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 
m o una superfície > 2.000 
m² construïts.

854 Educació 
postsecundària

Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 
m o una superfície > 2.000 
m² construïts.

855 Altres activitats 
d’educació

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 
m o una superfície > 2.000 
m² construïts.

856 Activitats auxiliars 
d’educació

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 
m o una superfície > 2.000 
m² construïts.

Q Activitats sanitàries i de serveis socials

86 Activitats sanitàries 

862 Activitats mèdiques i 
odontològiques
Observació: s’exclouen 
els hospitals, les 
clíniques i els 
establiments sanitaris 
amb ingrés de 
pacients regulats per 
la Llei 20/2009, del 
4 de desembre (codi 
12.25).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Tots els establiments 
classificats com d’ús 
hospitalari d’acord amb 
el CTE. Establiments 
d’ús sanitari de caràcter 
ambulatori, si tenen 
una alçada d’evacuació 
de més de 15 m i una 
superfície per planta > 750 
m² construïts.

869 Altres activitats 
sanitàries
Observació: s’exclouen 
les activitats regulades 
per la Llei 20/2009, del 
4 de desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

87 Activitats de serveis socials amb allotjament
Observacions: s’exclouen els hospitals i les clíniques amb ingrés de pacients regulats per la Llei 
20/2009 (codi 12.25).

871 Activitats de 
serveis socials amb 
allotjament i cures 
d’infermeria

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Totes les residències 
assistides per a persones 
grans. Tots els centres 
sociosanitaris. Tots els 
establiments classificats 
com d’ús hospitalari 
d’acord amb el CTE. 
Establiments d’ús sanitari 
de caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 
15m i una superfície 
per planta > 750 m² 
construïts.

872 Activitats de 
serveis socials 
amb allotjament 
a persones amb 
discapacitat psíquica, 
malalts mentals i 
drogodependents

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.
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873 Activitats de 
serveis socials amb 
allotjament a persones 
grans i persones amb 
discapacitat física

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

879 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials amb 
allotjament

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

88 Activitats de serveis socials sense allotjament
Observació: s’exclouen els hospitals de dia i els centres d’assistència primària regulats per la 
Llei 20/2009 (codi 12.26).

881 Activitats de serveis 
socials sense 
allotjament a persones 
grans i persones amb 
discapacitat

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Tots els centres de dia. 
Tots els establiments 
classificats com d’ús 
hospitalari d’acord amb 
el CTE. Establiments 
d’ús sanitari de caràcter 
ambulatori, si tenen 
una alçada d’evacuació 
de més de 15m i una 
superfície per planta 
> 750 m² construïts. 
Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

889 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials 
sense allotjament

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Establiments d’ús sanitari 
de caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 
15m i una superfície 
per planta > 750 m² 
construïts.
Observació: s’exclouen les 
activitats regulades per 
la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

8891 Activitats d’atenció 
diürna d’infants

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments d’ús sanitari 
de caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 
15m i una superfície 
per planta > 750 m² 
construïts. Establiments 
d’activitats recreatives o 
de pública concurrència 
amb una superfície > 500 
m² o un aforament de 
> 500 persones.
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Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

8899 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials 
sense allotjament ncaa

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Establiments d’ús sanitari 
de caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 
15m i una superfície 
per planta > 750 m² 
construïts. Establiments 
d’activitats recreatives o 
de pública concurrència 
amb una superfície > 500 
m² o un aforament de 
> 500 persones.

R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 

90 Activitats de creació, artístiques i d’espectacles

9001 Arts escèniques Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

9002 Activitats auxiliars a 
les arts escèniques

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

9003 Creació artística i 
literària

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

9004 Gestió de sales 
d’espectacles

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

91 Activitats de biblioteques, arxius i museus 

910 Activitats de 
biblioteques, arxius i 
museus 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

92 Jocs atzar i apostes

920  Jocs atzar i apostes Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

93 Activitats esportives, recreatives i entreteniment

931 Activitats esportives
Observació: s’exclouen 
els camps de golf 
previstos a la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.35 
de l’Annex II).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

9311  Gestió d’instal·lacions 
esportives

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

9312 Activitats de clubs 
esportius 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.
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Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

9313 Activitats dels 
gimnasos 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

9319  Altres activitats 
relacionades amb 
l’esport 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

932 Altres activitats 
recreatives i 
entreteniment

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

9329 Altres activitats 
recreatives i 
d’entreteniment 
ncaa Observacions: 
s’exclouen les 
activitats de caràcter 
extraordinari, les de 
règim especial i amb 
reservats annexos 
regulades per la Llei 
11/2009, del 6 de juliol.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².
Observacions: 
s’exclouen els 
espectacles públics 
musicals i les 
activitats recreatives 
musicals regulades 
per la Llei 11/2009 
amb una superfície 
> 500 m² i una 
aforament > 500 
persones.

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

94 Activitats associatives

941 Activitats 
organitzacions 
empresarials i 
professionals

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

942 Activitats sindicals Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

949 Activitats associatives 
diverses

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

95 Reparació d’ordinadors, efectes personals i domèstics

951 Reparació 
d’ordinadors i equips 
de comunicació

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m².

952 Reparació d’efectes 
personals i domèstics

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

 Establiments situats 
sota edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.
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Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

96 Altres activitats de serveis personals 

9601 Rentatge i neteja de 
peces tèxtils i de 
pell Observacions: 
s’exclouen les 
bugaderies industrials 
regulades per la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.39), 
i les instal·lacions per 
a la neteja en sec 
(Annex II i III codi 
12.41).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

9602 Perruqueria i altres 
tractaments de bellesa

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

9603 Pompes fúnebres 
i activitats que s’hi 
relacionen Observació: 
s’exclouen les 
activitats d’incineració 
regulades per la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Si es consideren 
establiments comercials: 
Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2. Si es 
consideren establiments 
de pública concurrència: 
Establiments amb una 
superfície construïda 
> 500 m² i l’aforament 
> 500 persones.

9604 Activitats de 
manteniment físic

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Si la superfície construïda 
> 500 m² i l’aforament 
> 500 persones.

9609 Altres activitats de 
serveis personals ncaa
Observació: 
s’exclouen els 
serveis d’allotjament 
i ensinistrament 
d’animals de 
companyia regulats 
per la Llei 20/2009, del 
4 de desembre (codi 
12.33).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol 
ús amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m².

ESMENES PRESENTADES

Esmena 202
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació dels grups 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433 i 439 a l’annex en la columna corresponent a 
«paràmetres» de les activitats que requereixen de «Projecte tècnic + certificat tècnic»

Si disposen d’oficines de superfície construïda > 500 m2 i/o si disposen de magatzem de materials. Se n’ex-
clouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.
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Esmena 203
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació dels grups 561, 563, 9603 i 9604 a l’annex en la columna 
corresponent a «requereix informe previ d’incendis»:

Si la superfície construïda > 500 m2 o l’aforament > 500 persones

Esmena 204
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició de l’epígraf 9311 a l’Annex, que quedaria redactat de la següent manera

 

      Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

R     Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 

  93   Activitats esportives, recreatives i entreteniment

    9311 Gestió d’instal·lacions 
esportives
Observació: s’exclouen 
les pistes permanents 
de curses i de 
proves per a vehicles 
motoritzats previstes 
a la Llei 20/2009, del 
4 de desembre (codi 
12.52) 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m²

Si la superfície 
construïda > 120m²

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones.

Esmena 205
GP de Catalunya en Comú Podem (92)
D’addició d’un punt 4 a les Observacions generals de l’Annex

4. Les següents activitats estan sotmeses al règim d’intervenció de llicència o au-
torització segons correspongui: 41, 42, 43, 49, 52, 55, 561, 563, 771, 822, 823, 85, 
86, 87, 88, 92.

Esmenes annex

Classificació Sub Classificació Esmena

41 Suprimir

42 Suprimir

43 Suprimir

49 Suprimir

52 Suprimir

55 Suprimir

56 561 Suprimir

563 Suprimir

59 Si S construïda és < 250

62 Si S construïda és < 250

63 Si S construïda és < 250

64 Si S construïda és < 250

65 Si S construïda és < 250

66 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
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Classificació Sub Classificació Esmena

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

79 Si S construïda és < 250

80 Si S construïda és < 250

81 Si S construïda és < 250

82 821 Si S construïda és < 250

822 Suprimir

823 Suprimir

829 Si S construïda és < 250

85 Suprimir

86 Suprimir

87 Suprimir

88 Suprimir

92 Suprimir

Esmena 206
GP de Catalunya en Comú Podem (91)
De supressió a l’apartat 2 de les Observacions generals de l’Annex

Annex. Activitats econòmiques desenvolupades en un establiment sotmeses al 
règim d’intervenció previst a l’article 31 d’aquesta Llei

Observacions generals
1. La classificació de les activitats d’aquest annex s’ha realitzat d’acord amb el 

que estableix el Decret 137/2008, del 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació 
catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Per veure les notes expli-
catives i les activitats contingudes en cadascun dels epígrafs consulteu l’esmentat 
Decret.

2. La classificació continguda en aquest annex és d’aplicació en defecte de nor-
mativa sectorial que reguli la competència municipal sobre l’obertura de l’establi-
ment, i queden exemptes d’aquesta regulació les activitats detallades a la disposició 
addicional setzena d’aquesta Llei. Respecte a la regulació sectorial, cal consultar 
l’eina de cerca guiada o la normativa sectorial corresponent.

Esmena 207
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició al punt 3 de l’apartat «Observacions generals» de l’Annex

Les activitats incloses al present annex i que no requereixin informe previ d’in-
cendis no requereixen un informe de compatibilitat urbanística. Tampoc requerei-
xen de permís d’abocament previ, sempre que estiguin connectades al sistema pú-
blic de sanejament.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 202, 203 i 204.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 205, 206 i 207.
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TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
(1) Un dels principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques estableix 

que la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’es-
perit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure 
iniciativa i les condicions de competència, i que ha de protegir especialment l’eco-
nomia productiva, l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les petites i mitjanes 
empreses, tal com preveu l’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, l’arti-
cle 160.1 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
de règim local, que, respectant el principi d’autonomia local, inclou les relacions 
entre les institucions de la Generalitat i els ens locals.

(2) Les persones que volen emprendre un negoci i les empreses ja consolida-
des han de relacionar-se de forma imprescindible amb les diferents administracions 
públiques, ja sigui per intercanviar informació, fer una consulta o complir amb les 
obligacions legals i reglamentàries. Aquesta relació necessària i imprescindible pot 
ser efectiva, eficient i beneficiosa per a l’impuls de l’economia o pot ser una barrera 
que redueixi la competitivitat dels negocis.

(3) La protecció del medi ambient, la salut, la seguretat de les persones i els béns, 
i la defensa de les persones consumidores són raons imperioses de l’interès gene-
ral, que poden comportar la necessitat que les administracions públiques autoritzin 
determinades activitats econòmiques o hagin de disposar d’informació sobre les 
activitats que es porten a terme en un determinat àmbit territorial i, en determinats 
casos, que hagin de supervisar i autoritzar aquestes activitats. Concretament, bona 
part de l’activitat econòmica que exerceixen les empreses requereix la intervenció 
dels ajuntaments. Això fa que les entitats locals tinguin un paper essencial, com a 
administració competent, en els procediments establerts, d’una banda, pel Text re-
fós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, del 28 d’abril, i, d’una altra, per les lleis sectorials que regulen els diversos 
àmbits materials en què les activitats econòmiques poden tenir incidència.

4 Ara bé, cal que les unitats administratives amb competència en aquestes qües-
tions vetllin perquè aquests processos de recollida d’informació i d’autorització, si 
escau, no comportin una càrrega burocràtica desmesurada per a les empreses. Càr-
rega que no només no els aporta cap valor afegit, sinó que en minva la competitivi-
tat, tant en termes absoluts com en termes relatius.

(5) El camí de la modificació normativa per a la supressió de barreres inneces-
sàries per a l’activitat econòmica es va iniciar amb l’aprovació, el febrer del 2011, 
del Pla de racionalització normativa, que va comportar la derogació de 246 disposi-
cions. Posteriorment, va tenir una importància rellevant l’aprovació, cap al final del 
2011, de les lleis conegudes com a òmnibus, com a primer pas en l’objectiu d’apro-
fundir en el procés de simplificació administrativa reduint les càrregues, amb la fi-
nalitat de cercar la reactivació de l’activitat econòmica.

(6) A Catalunya, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, va ser rellevant des del punt de vis-
ta de la simplificació administrativa, i va incorporar per primera vegada el principi 
d’intervenció mínima, regulant de forma extensa les mesures de simplificació admi-
nistrativa i la regulació general de les potestats de control i inspecció.

(7) Així mateix, cal tenir en compte que la normativa en l’àmbit de l’ús dels mit-
jans electrònics al sector públic de Catalunya va establir el model català d’adminis-
tració electrònica l’any 2010 per tal de permetre que les relacions de les adminis-
tracions públiques amb els ciutadans fossin més àgils, més eficaces i més eficients.

(8) Posteriorment, l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
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locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, ha permès assolir dues fites 
importants que aquesta nova Llei vol seguir desenvolupant.

(9) En primer lloc, ha servit per consolidar la Finestreta Única Empresarial com 
a instrument per impulsar un model de relació entre les empreses i l’Administració, 
on la persona empresària està situada en el centre i col·labora amb l’Administració 
per dissenyar un servei més àgil i eficient gràcies a una major interacció i intercon-
nexió entre les diferents administracions públiques catalanes.

(10) En segon lloc, el fet d’entendre la simplificació administrativa no com una 
obligació de les administracions públiques, sinó com un veritable dret de la ciutada-
nia, les empreses i els professionals, ha permès millorar els procediments regulats 
per les normatives locals, mantenint la seva autonomia, i les normatives sectorials 
dels àmbits competencials de la Generalitat; de manera que, sense renunciar a la 
protecció de l’interès general, s’han pogut reduir els terminis i augmentar l’eficièn-
cia de recursos en els procediments d’autorització i control de les activitats econò-
miques, i això ha repercutit de manera directa en la reducció de costos per a les em-
preses per reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació.

(11) Pel que fa a la primera fita, els avenços dels darrers anys de les tecnologies 
de la informació i la comunicació fan possible que el model de relació evolucioni, de 
manera que les empreses no tan sols estiguin al centre, sinó que treballin conjunta-
ment amb l’administració fent possible la transformació tecnològica de les polítiques 
públiques. En aquest nou estadi, respectant el marc bàsic de la normativa de pro-
cediment administratiu i el model català d’administració digital, la relació entre els 
titulars d’una activitat econòmica i les administracions pot ser exclusivament digital 
i permetre una recollida més àgil i eficient de les dades que l’Administració neces-
sita de l’activitat que empreses i professionals porten a terme, i a la vegada emprar 
aquestes dades per prestar uns serveis amb un alt valor afegit i amb un component 
totalment innovador, i servir igualment a finalitats d’estadística oficial, tot respec-
tant la normativa de protecció de dades. D’aquesta manera, se supera l’enfocament 
tradicional que ha entès la relació electrònica amb les empreses com una transpo-
sició del que tradicionalment es fa presencialment i en suport en paper; ja que, tot 
i ser possible la gestió electrònica de les diferents fases del cicle de vida de l’em-
presa, la mirada, l’enfocament d’aquesta regulació no és digital, sinó que continua 
sent analògica.

(12) Amb aquesta Llei la regulació de la relació amb les empreses és essencial-
ment digital, i està en concordança amb l’evolució del marc català d’administració 
digital, sense perjudici de poder seguir prestant serveis per altres canals quan sigui 
necessari. L’empresa és la propietària de les seves dades i qui en manté el control.

(13) Respecte a la segona fita assolida per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, en re-
lació a la simplificació administrativa, cal dir que la implantació de noves formes de 
treball col·laboratiu amb el personal de les diferents administracions públiques cata-
lanes ha permès recollir el coneixement que el personal tècnic de l’àmbit municipal 
té en relació amb les activitats econòmiques i les seves dificultats en el dia a dia, i a 
la vegada dissenyar solucions més operatives i impulsar els canvis.

(14) Aquesta forma de treball, d’una banda, ha permès connectar diferents àm-
bits de competències, organitzacions i persones que treballen amb la finalitat d’acon-
seguir que les empreses puguin instal·lar-se en qualsevol part del territori català de 
forma àgil i ràpida.

(15) D’una altra banda, va permetre fer un pas més en la simplificació dels rè-
gims d’intervenció de l’administració local relacionats amb l’emplaçament del ne-
goci o l’establiment empresarial, i en la determinació del règim d’intervenció davant 
d’una activitat de nova aparició, fent desaparèixer la distinció entre declaració res-
ponsable i comunicació.

(16) Aquesta Llei estableix un marc regulatori comú, d’acord amb els paràmetres 
de la Unió Europea i amb ple respecte a les competències de les entitats locals, sobre 
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els règims d’intervenció aplicables a l’obertura dels establiments a través del règim 
de comunicació amb aportació d’un certificat tècnic i, en cas que sigui necessari per 
la dimensió o la capacitat dels establiments, preveu que s’aporti també un projecte 
tècnic que descrigui de forma més acurada el compliment normatiu d’aquesta acti-
vitat per tal de protegir l’interès general. Aquesta mesura permet regular els règims 
d’intervenció per a tots els establiments, no només de les activitats innòcues i de 
baix risc que la llei 16/2015, del 21 de juliol, estableix en els seus annexos, sinó que 
també queden regulades totes les activitats que sectorialment tenen una regulació 
però que fins al moment no han establert el règim d’intervenció per a l’obertura de 
l’establiment o no han incorporat les competències municipals en la seva regulació.

(17) Finalment, fruit del procés de participació realitzat, s’ha vist la necessitat de 
sistematitzar els procediments de control ex post previstos per la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, que es deroga mitjançant la present Llei, i que són d’aplicació en cas 
que la normativa sectorial no en reguli d’específics, així com de preveure de forma 
supletòria un règim sancionador que ajudi d’una manera eficaç al compliment dels 
requisits que la normativa preveu.

(18) En definitiva, la finalitat principal d’aquesta Llei és impulsar l’activitat eco-
nòmica en l’actual entorn digital, establint els principis, criteris i instruments que 
han d’aplicar les administracions públiques de Catalunya per fer possible una relació 
amb els titulars de les activitats econòmiques més àgil i eficient que, d’una banda, 
redueixi les càrregues administratives a les empreses i professionals i simplifiqui 
el marc d’intervenció pública i, de l’altra, implementi serveis proactius basats en la 
gestió i l’anàlisi de les dades aportades per aquestes, que essencialment han de ser 
digitals.

(19) Aquesta llei consta de 48 articles agrupats en 3 títols, i de 16 disposicions 
addicionals, 6 disposicions transitòries, una disposició derogatòria, 6 disposicions 
finals i un annex.

(20) El títol 1 regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions de la Llei.
(21) El títol 2 regula el model de relació entre l’empresa i les administracions pú-

bliques catalanes i s’estructura en 4 capítols.
(22) El capítol 1 regula els aspectes generals d’aquesta relació i inclou els princi-

pis i deures sobre els quals se sustenta, tant de les persones que volen portar a terme 
una activitat econòmica o ja en són titulars, com de les administracions públiques, 
que han de fer possible la transformació digital en la relació de l’administració amb 
les empreses.

(23) El capítol 2 detalla el model de Finestreta Única Empresarial que permet a 
les empreses i els professionals fer, des d’un únic punt, amb independència de l’ad-
ministració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat. 
Per tal que aquests tràmits es puguin fer digitalment, es regula el portal únic per 
a les empreses, anomenat Canal Empresa, com a canal electrònic de relació de la 
Finestreta Única Empresarial. Aquest portal inclou l’àrea privada, espai que inte-
grarà totes les relacions de l’empresa amb l’administració. Com a novetat es crea el 
Directori d’Empreses i Establiments, que ha de permetre recollir tota la informació 
dels titulars de les activitats econòmiques i dels establiments on es porten a terme de 
què disposen les diferents administracions.

(24) Com a novetat, en aquest capítol es preveu la transformació que han d’ex-
perimentar les administracions per passar a gestionar dades en lloc de formularis. 
Per fer possible la gestió de les dades aportades es regula la necessitat d’estandar-
dització d’aquestes, en concordança amb l’evolució del model català d’administra-
ció digital, la figura de l’identificador únic de l’establiment i la tramitació unificada, 
com a mecanismes de simplificació que possibilitarà que l’empresa doni les dades 
un sol cop, sense perjudici que les diferents administracions públiques puguin dis-
posar de les que necessitin en cada moment.
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(25) El capítol 3 versa sobre el model de governança que ha de tenir aquest mo-
del de relació i inclou la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, així 
com les funcions de l’Oficina de Gestió Empresarial, com a impulsora de la Fines-
treta Única Empresarial a Catalunya, i dels organismes responsables de les solu-
cions tecnològiques, com a principals actors d’aquesta governança.

(26) El capítol 4 se centra en els mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica 
i s’hi defineixen els projectes empresarials estratègics per a Catalunya, així com la 
resta de mecanismes alternatius i de col·laboració possibles, i també es regula el pro-
cediment de defensa dels drets i els interessos dels operadors econòmics.

(27) El títol 3 regula l’activitat econòmica i s’estructura en 5 capítols.
(28) El capítol 1 estableix els principis generals de la regulació de l’activitat eco-

nòmica a Catalunya. Preveu, d’una banda, que en termes generals els règims d’inter-
venció han de ser de control posterior i tan sols es pot preveure un règim de control 
previ en els casos en què existeixin raons imperioses d’interès general que així ho 
justifiquin; i, d’altra banda, regula la comunicació com a règim d’intervenció muni-
cipal per dur a terme una activitat en un establiment. Així mateix, es preveu, de for-
ma supletòria, el procediment administratiu que s’ha d’aplicar en cas que les dades 
comunicades d’una activitat que s’estigui duent a terme siguin falses o inexactes i, 
per tant, calgui esmenar les deficiències detectades.

(29) Aquest capítol evoluciona, respecte al que estableix la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació administrativa, eliminant el règim de declaració respon-
sable i establint només un règim d’intervenció, el de comunicació, per a tots els es-
tabliments on es desenvolupa una activitat econòmica.

(30) En el capítol 2 es regulen les obligacions de les administracions d’oferir pas-
sarel·les de pagament que possibilitin a les empreses fer el pagament a distància de 
les taxes associades a un procediment. És evident que la plena aplicació de l’admi-
nistració electrònica només serà totalment efectiva si totes les fases de la tramitació 
es poden realitzar de forma electrònica, inclòs el pagament de les taxes.

(31) En el capítol 3 es determina el control a exercir sobre aquestes activitats 
econòmiques, diferenciant el procediment de comprovació de requisits formals i el 
procediment de comprovació de requisits materials.

(32) En el capítol 4 es regulen les multes coercitives i en el capítol 5 s’estableix el 
règim sancionador per als casos en què s’incompleixi la norma.

(33) Finalment, es preveuen diferents disposicions addicionals que recullen mo-
dificacions de lleis que ja es trobaven en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i que cal 
reproduir en la nova Llei, i d’altres relatives a diferents mandats encomanats a l’Ad-
ministració de la Generalitat per tal d’assolir el model de finestreta única empresa-
rial, que comporta la homogeneïtzació organitzativa, l’ús de solucions interoperables 
i serveis transversals. D’entre aquests mandats destaca la creació del Directori d’em-
preses, establiments i registres.

(34) Així mateix, es preveuen disposicions transitòries que delimiten de forma 
precisa l’aplicació temporal i material d’alguns articles de la Llei.

(35) I, finalment, la disposició derogatòria i les disposicions finals, que contenen 
autoritzacions i mandats dirigits a la producció de normes jurídiques, com el desen-
volupament dels projectes de reindustrialització i la modificació d’alguns articles 
del dret vigent, com ara la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis o la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.
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ESMENES PRESENTADES

Paràgraf 17
Esmena 208
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del paràgraf 17 del Preàmbul

Finalment, fruit del procés de participació realitzat, s’ha vist la necessitat d’evo-
lucionar i sistematitzar els procediments de control ex post fins ara previstos que, 
fins ara preveia la Llei 16/2015, del 21 de juliol, que es deroga mitjançant la present 
llei, i que són d’aplicació en cas que la normativa sectorial no en reguli d’específics, 
així com de preveure de forma supletòria un règim sancionador que ajudi d’una ma-
nera eficaç al compliment dels requisits que la normativa preveu.

Paràgraf 23
Esmena 209
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició d’un text al paràgraf 23 del Preàmbul

El capítol 2 detalla el model de Finestreta Única Empresarial que permet a les 
empreses i els professionals fer, des d’un únic punt, amb independència de l’admi-
nistració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat. Per 
tal que aquests tràmits es puguin fer digitalment, es regula el portal únic per a les 
empreses, anomenat Canal Empresa, com a canal electrònic de relació de la Fines-
treta Única Empresarial. Aquest portal inclou l’àrea privada, espai que integrarà 
totes les relacions de l’empresa amb l’administració. Com a novetat es crea el Direc-
tori d’Empreses i Establiments i registres, que ha de permetre recollir tota la infor-
mació dels titulars de les activitats econòmiques i dels establiments on es porten a 
terme de què disposen les diferents administracions.

Paràgrafs 28 i 29
Esmena 210
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans, GP Socialistes i 
Units per Avançar (1)
De modificació del paràgraf 28 i 29 del Preàmbul

El capítol 1 estableix els principis generals de la regulació de l’activitat econò-
mica a Catalunya. Preveu, d’una banda, que en termes generals els règims d’inter-
venció han de ser de control posterior, comunicació i declaració responsable, i tan 
sols es pot preveure un règim de control previ en els casos en què existeixin raons 
imperioses d’interès general que així ho justifiquin.

En la secció 2 es concreta que el règim d’intervenció municipal aplicable als es-
tabliments on es desenvolupa una activitat és el de comunicació. Aquesta secció evo-
luciona, respecte al que estableix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació 
administrativa, eliminant el règim de declaració responsable i establint només un 
règim d’intervenció, el de comunicació, per a tots els establiments on es desenvolupa 
una activitat econòmica recollida en l’annex de la norma. Així mateix regula la pre-
sentació de la comunicació, la documentació a aportar i altres aspectes.

Paràgraf 33
Esmena 211
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del paràgraf 33.

Es preveuen diferents disposicions addicionals on es recullen modificacions del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 
i mandats encomanats a l’Administració de la Generalitat per tal d’assolir el model 
de finestreta única empresarial, que comporta la homogeneïtzació organitzativa, 
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l’ús de solucions interoperables i serveis transversals. D’entre aquests mandats des-
taca la creació del Directori d’empreses, establiments i registres.

La llei preveu, en algunes d’aquestes disposicions addicionals, un termini màxim 
de dos anys des de la seva entrada en vigor, per l’adaptació de les administracions 
públiques catalanes al Model de relació amb les empreses que preveu aquesta llei, 
per la incorporació dels diferents procediments administratius a la Cerca guiada 
i per la incorporació de les diferents col·leccions de dades estandarditzades al Di-
rectori d’empreses, establiments i registres.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 208, 209 i 210.
La Ponència també recomana l’adopció de l’esmena 211 però amb una esmena 

tècnica per la qual s’adaptarà el contingut definitiu del text al resultat final del dic-
tamen aprovat.

TEXT PRESENTAT

Títol de la llei 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

II. RESUM DE LES RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Total d’esmenes presentades: 211

Esmenes recomanades (57)
Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya, Grup parlamentari Republicà, Grup 

Parlamentari de Ciutadans i Grup Parlamentari Socialistes Units per Avançar
13, 20, 28, 31, 50, 55, 56, 65, 71, 75, 87, 95, 97, 110, 122, 124, 136, 149, 150, 159, 

161, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 188, 192, 196, 197, 199, 201 i 210.

Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya i Grup parlamentari Republicà
204, 208, 209 i 211.

Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar
14, 23, 41, 46, 83, 108 i 153.

Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem
11, 19, 59, 119, 123, 151 i 160.

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
202 i 203.

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
8, 9, 10, 25, 42, 44 i 191.

Esmenes transaccionades (27)
Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya, Grup parlamentari Republicà, Grup 

Parlamentari de Ciutadans i Grup Parlamentari Socialistes Units per Avançar
66, 72 i 77.

Grup Parlamentari de Ciutadans
177.
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Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar
76, 163 i 165.

Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem
18, 26, 27, 32, 36, 39, 43, 47, 53, 67, 68, 69, 73, 93, 94 i 115.
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
34, 92, 155 i 198.

Esmenes no recomanades (105)
Grup parlamentari de Ciutadans
45, 174, 175, 178, 180, 181 i 182.

Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya i Grup parlamentari Republicà
78.

Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar
37, 48, 54, 64, 102, 112, 117, 164, 166 i 167.

Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem
1, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 21, 35, 49, 51, 52, 57, 58, 62, 74, 81, 82, 85, 90, 91, 96, 

104, 111, 113, 114, 118, 128, 130, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
146, 148, 152, 154, 156, 157, 158, 162, 183, 184, 185, 186, 187, 193, 195, 205 i 206.

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
100, 103, 107, 116 i 207.

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
2, 4, 29, 33, 63, 88, 89, 105, 109, 120, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 145, 147 

i 200.

Esmenes retirades (22)
Grup Parlamentari de Ciutadans
176 i 179.

Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar
30, 61, 70, 80, 86, 101 i 121.

Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem
22, 24, 38, 60, 84, 98, 99, 106, 189, 190, 194.

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
40 i 79

Esmenes tècniques (2)
Esmena tècnica a l’article 11 i a la disposició final primera bis.

III. PREDICTAMEN

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica

Exposició de motius
Un dels principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques estableix que 

la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit 
emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure inicia-
tiva i les condicions de competència, i que ha de protegir especialment l’economia 
productiva, l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les petites i mitjanes em-
preses, tal com preveu l’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, l’article 
160.1 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
de règim local, que, respectant el principi d’autonomia local, inclou les relacions en-
tre les institucions de la Generalitat i els ens locals.
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Les persones que volen emprendre un negoci i les empreses ja consolidades han 
de relacionar-se de forma imprescindible amb les diferents administracions públi-
ques, ja sigui per intercanviar informació, fer una consulta o complir amb les obli-
gacions legals i reglamentàries. Aquesta relació necessària i imprescindible pot ser 
efectiva, eficient i beneficiosa per a l’impuls de l’economia o pot ser una barrera que 
redueixi la competitivitat dels negocis.

La protecció del medi ambient, la salut, la seguretat de les persones i els béns, i 
la defensa de les persones consumidores són raons imperioses de l’interès general, 
que poden comportar la necessitat que les administracions públiques autoritzin de-
terminades activitats econòmiques o hagin de disposar d’informació sobre les ac-
tivitats que es porten a terme en un determinat àmbit territorial i, en determinats 
casos, que hagin de supervisar i autoritzar aquestes activitats. Concretament, bona 
part de l’activitat econòmica que exerceixen les empreses requereix la intervenció 
dels ajuntaments. Això fa que les entitats locals tinguin un paper essencial, com a 
administració competent, en els procediments establerts, d’una banda, pel Text re-
fós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, del 28 d’abril, i, d’una altra, per les lleis sectorials que regulen els diversos 
àmbits materials en què les activitats econòmiques poden tenir incidència.

Ara bé, cal que les unitats administratives amb competència en aquestes qües-
tions vetllin perquè aquests processos de recollida d’informació i d’autorització, si 
escau, no comportin una càrrega burocràtica desmesurada per a les empreses. Càr-
rega que no només no els aporta cap valor afegit, sinó que en minva la competitivi-
tat, tant en termes absoluts com en termes relatius.

El camí de la modificació normativa per a la supressió de barreres innecessàries 
per a l’activitat econòmica es va iniciar amb l’aprovació, el febrer del 2011, del Pla 
de racionalització normativa, que va comportar la derogació de 246 disposicions. 
Posteriorment, va tenir una importància rellevant l’aprovació, cap al final del 2011, 
de les lleis conegudes com a òmnibus, com a primer pas en l’objectiu d’aprofundir 
en el procés de simplificació administrativa reduint les càrregues, amb la finalitat de 
cercar la reactivació de l’activitat econòmica.

A Catalunya, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, va ser rellevant des del punt de vis-
ta de la simplificació administrativa, i va incorporar per primera vegada el principi 
d’intervenció mínima, regulant de forma extensa les mesures de simplificació admi-
nistrativa i la regulació general de les potestats de control i inspecció.

Així mateix, cal tenir en compte que la normativa en l’àmbit de l’ús dels mit-
jans electrònics al sector públic de Catalunya va establir el model català d’admi-
nistració electrònica l’any 2010 per tal de permetre que les relacions de les adminis-
tracions públiques amb els ciutadans fossin més àgils, més eficaces i més eficients.

Posteriorment, l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, ha permès assolir dues fites impor-
tants que aquesta nova Llei vol seguir desenvolupant.

En primer lloc, ha servit per consolidar la Finestreta Única Empresarial com a 
instrument per impulsar un model de relació entre les empreses i l’Administració, on 
la persona empresària està situada en el centre i col·labora amb l’Administració per 
dissenyar un servei més àgil i eficient gràcies a una major interacció i interconnexió 
entre les diferents administracions públiques catalanes.

En segon lloc, el fet d’entendre la simplificació administrativa no com una obli-
gació de les administracions públiques, sinó com un veritable dret de la ciutada-
nia, les empreses i els professionals, ha permès millorar els procediments regulats 
per les normatives locals, mantenint la seva autonomia, i les normatives sectorials 
dels àmbits competencials de la Generalitat; de manera que, sense renunciar a la 
protecció de l’interès general, s’han pogut reduir els terminis i augmentar l’eficièn-
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cia de recursos en els procediments d’autorització i control de les activitats econò-
miques, i això ha repercutit de manera directa en la reducció de costos per a les em-
preses per reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació.

Pel que fa a la primera fita, els avenços dels darrers anys de les tecnologies de la 
informació i la comunicació fan possible que el model de relació evolucioni, de ma-
nera que les empreses no tan sols estiguin al centre, sinó que treballin conjuntament 
amb l’administració fent possible la transformació tecnològica de les polítiques pú-
bliques. En aquest nou estadi, respectant el marc bàsic de la normativa de procedi-
ment administratiu i el model català d’administració digital, la relació entre els ti-
tulars d’una activitat econòmica i les administracions pot ser exclusivament digital 
i permetre una recollida més àgil i eficient de les dades que l’Administració neces-
sita de l’activitat que empreses i professionals porten a terme, i a la vegada emprar 
aquestes dades per prestar uns serveis amb un alt valor afegit i amb un component 
totalment innovador, i servir igualment a finalitats d’estadística oficial, tot respec-
tant la normativa de protecció de dades. D’aquesta manera, se supera l’enfocament 
tradicional que ha entès la relació electrònica amb les empreses com una transpo-
sició del que tradicionalment es fa presencialment i en suport en paper; ja que, tot 
i ser possible la gestió electrònica de les diferents fases del cicle de vida de l’em-
presa, la mirada, l’enfocament d’aquesta regulació no és digital, sinó que continua 
sent analògica.

Amb aquesta Llei la regulació de la relació amb les empreses és essencialment 
digital, i està en concordança amb l’evolució del marc català d’administració digital, 
sense perjudici de poder seguir prestant serveis per altres canals quan sigui necessa-
ri. L’empresa és la propietària de les seves dades i qui en manté el control.

Respecte a la segona fita assolida per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, en relació 
a la simplificació administrativa, cal dir que la implantació de noves formes de tre-
ball col·laboratiu amb el personal de les diferents administracions públiques catala-
nes ha permès recollir el coneixement que el personal tècnic de l’àmbit municipal té 
en relació amb les activitats econòmiques i les seves dificultats en el dia a dia, i a la 
vegada dissenyar solucions més operatives i impulsar els canvis.

Aquesta forma de treball, d’una banda, ha permès connectar diferents àmbits de 
competències, organitzacions i persones que treballen amb la finalitat d’aconseguir 
que les empreses puguin instal·lar-se en qualsevol part del territori català de forma 
àgil i ràpida.

D’una altra banda, va permetre fer un pas més en la simplificació dels règims 
d’intervenció de l’administració local relacionats amb l’emplaçament del negoci o 
l’establiment empresarial, i en la determinació del règim d’intervenció davant d’una 
activitat de nova aparició, fent desaparèixer la distinció entre declaració responsable 
i comunicació.

Aquesta Llei estableix un marc regulatori comú, d’acord amb els paràmetres de 
la Unió Europea i amb ple respecte al principi d’autonomia local i [transacció amb 
esm. 18 GP CatECP, esm. 32 GP CatECP, esm. 36 GP CatECP, esm. 39 GP Cat
ECP, esm. 43 GP CatECP, esm. 47 GP CatECP, esm. 53 GP CatECP, esm. 69 GP 
CatECP i esm. 94 GP CatECP] a les competències de les entitats locals, sobre els 
règims d’intervenció aplicables a l’obertura dels establiments a través del règim de 
comunicació amb aportació d’un certificat tècnic i, en cas que sigui necessari per 
la dimensió o la capacitat dels establiments, preveu que s’aporti també un projecte 
tècnic que descrigui de forma més acurada el compliment normatiu d’aquesta acti-
vitat per tal de protegir l’interès general. Aquesta mesura permet regular els règims 
d’intervenció per a tots els establiments, no només de les activitats innòcues i de 
baix risc que la llei 16/2015, del 21 de juliol, estableix en els seus annexos, sinó que 
també queden regulades totes les activitats que sectorialment tenen una regulació 
però que fins al moment no han establert el règim d’intervenció per a l’obertura de 
l’establiment o no han incorporat les competències municipals en la seva regulació.
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Finalment, fruit del procés de participació realitzat, s’ha vist la necessitat d’evo-
lucionar i sistematitzar els procediments de control ex post que fins ara preveia la Llei 
16/2015, del 21 de juliol [esm. 208 GP JxCat i GP ERC], i que són d’aplicació en cas 
que la normativa sectorial no en reguli d’específics, així com de preveure de forma 
supletòria un règim sancionador que ajudi d’una manera eficaç al compliment dels 
requisits que la normativa preveu.

En definitiva, la finalitat principal d’aquesta Llei és impulsar l’activitat econò-
mica en l’actual entorn digital, establint els principis, criteris i instruments que han 
d’aplicar les administracions públiques de Catalunya per fer possible una relació 
amb els titulars de les activitats econòmiques més àgil i eficient que, d’una banda, 
redueixi les càrregues administratives a les empreses i professionals i simplifiqui 
el marc d’intervenció pública i, de l’altra, implementi serveis proactius basats en la 
gestió i l’anàlisi de les dades aportades per aquestes, que essencialment han de ser 
digitals.

Aquesta llei consta de 48 articles agrupats en 3 títols, i de 16 disposicions addi-
cionals, 6 disposicions transitòries, una disposició derogatòria, 6 disposicions finals 
i un annex.

El títol 1 regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions de la Llei.
El títol 2 regula el model de relació entre l’empresa i les administracions públi-

ques catalanes i s’estructura en 4 capítols.
El capítol 1 regula els aspectes generals d’aquesta relació i inclou els principis i 

deures sobre els quals se sustenta, tant de les persones que volen portar a terme una 
activitat econòmica o ja en són titulars, com de les administracions públiques, que 
han de fer possible la transformació digital en la relació de l’administració amb les 
empreses.

El capítol 2 detalla el model de Finestreta Única Empresarial que permet a les 
empreses i els professionals fer, des d’un únic punt, amb independència de l’admi-
nistració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat. Per 
tal que aquests tràmits es puguin fer digitalment, es regula el portal únic per a les 
empreses, anomenat Canal Empresa, com a canal electrònic de relació de la Fines-
treta Única Empresarial. Aquest portal inclou l’àrea privada, espai que integrarà 
totes les relacions de l’empresa amb l’administració. Com a novetat es crea el Direc-
tori d’Empreses i Establiments i registres [esm. 209 GP JxCat i GP ERC], que ha de 
permetre recollir tota la informació dels titulars de les activitats econòmiques i dels 
establiments on es porten a terme de què disposen les diferents administracions.

Com a novetat, en aquest capítol es preveu la transformació que han d’experi-
mentar les administracions per passar a gestionar dades en lloc de formularis. Per 
fer possible la gestió de les dades aportades es regula la necessitat d’estandardització 
d’aquestes, en concordança amb l’evolució del model català d’administració digital, 
la figura de l’identificador únic de l’establiment i la tramitació unificada, com a me-
canismes de simplificació que possibilitarà que l’empresa doni les dades un sol cop, 
sense perjudici que les diferents administracions públiques puguin disposar de les 
que necessitin en cada moment.

El capítol 3 versa sobre el model de governança que ha de tenir aquest model de 
relació i inclou la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, així com 
les funcions de l’Oficina de Gestió Empresarial, com a impulsora de la Finestreta 
Única Empresarial a Catalunya, i dels organismes responsables de les solucions tec-
nològiques, com a principals actors d’aquesta governança.

El capítol 4 se centra en els mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica i s’hi 
defineixen els projectes empresarials estratègics per a Catalunya, així com la resta 
de mecanismes alternatius i de col·laboració possibles, i també es regula el procedi-
ment de defensa dels drets i els interessos dels operadors econòmics.

El títol 3 regula l’activitat econòmica i s’estructura en 5 capítols.
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El capítol 1 estableix els principis generals de la regulació de l’activitat econòmica a 
Catalunya. Preveu, d’una banda, que en termes generals els règims d’intervenció han de 
ser de control posterior, comunicació i declaració responsable, i tan sols es pot preveure 
un règim de control previ en els casos en què existeixin raons imperioses d’interès gene-
ral que així ho justifiquin.

En la secció 2 es concreta que el règim d’intervenció municipal aplicable als establi-
ments on es desenvolupa una activitat és el de comunicació. Aquesta secció evoluciona, 
respecte al que estableix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació administrativa, 
eliminant el règim de declaració responsable i establint només un règim d’intervenció, 
el de comunicació, per a tots els establiments on es desenvolupa una activitat econòmica 
recollida en l’annex de la norma. Així mateix regula la presentació de la comunicació, 
la documentació a aportar i altres aspectes [esm. 210 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP 
PSC-Units].

En el capítol 2 es regulen les obligacions de les administracions d’oferir passa-
rel·les de pagament que possibilitin a les empreses fer el pagament a distància de les 
taxes associades a un procediment. És evident que la plena aplicació de l’adminis-
tració electrònica només serà totalment efectiva si totes les fases de la tramitació es 
poden realitzar de forma electrònica, inclòs el pagament de les taxes.

En el capítol 3 es determina el control a exercir sobre aquestes activitats econò-
miques, diferenciant el procediment de comprovació de requisits formals i el proce-
diment de comprovació de requisits materials.

En el capítol 4 es regulen les multes coercitives i en el capítol 5 s’estableix el rè-
gim sancionador per als casos en què s’incompleixi la norma.

Es preveuen diferents disposicions addicionals on es recullen modificacions del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i mandats 
encomanats a l’Administració de la Generalitat per tal d’assolir el model de finestreta 
única empresarial, que comporta la homogeneïtzació organitzativa, l’ús de solucions in-
teroperables i serveis transversals. D’entre aquests mandats destaca la creació del Direc-
tori d’empreses, establiments i registres.

La llei preveu, en algunes d’aquestes disposicions addicionals, un termini màxim de 
dos anys des de la seva entrada en vigor, per l’adaptació de les administracions públiques 
catalanes al Model de relació amb les empreses que preveu aquesta llei, per la incorpora-
ció dels diferents procediments administratius a la Cerca guiada i per la incorporació de 
les diferents col·leccions de dades estandarditzades al Directori d’empreses, establiments 
i registres [esm. 211 GP JxCat i GP ERC].

Així mateix, es preveuen disposicions transitòries que delimiten de forma preci-
sa l’aplicació temporal i material d’alguns articles de la Llei.

I, finalment, la disposició derogatòria i les disposicions finals, que contenen au-
toritzacions i mandats dirigits a la producció de normes jurídiques, com el desen-
volupament dels projectes de reindustrialització i la modificació d’alguns articles 
del dret vigent, com ara la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis o la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.

Títol 1. Disposicions generals

Article 1. Finalitat i objecte
1. La finalitat d’aquesta Llei és facilitar l’activitat econòmica en l’actual entorn 

digital. A aquest efecte, s’estableixen els principis, els criteris i els instruments 
d’aplicació per a les administracions públiques de Catalunya per fer possible una re-
lació àgil i eficient, en un entorn digital, amb les persones que porten o volen portar 
a terme una activitat econòmica des de les perspectives següents:

a) La reducció de les càrregues administratives.
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b) El disseny de serveis digitals proactius basats en la gestió i l’anàlisi de les da-
des aportades pels titulars de les activitats, de forma que l’ús intensiu de les possi-
bilitats que ofereixen les noves tecnologies garanteixi que les dades s’aporten una 
única vegada.

c) La consolidació d’instruments de col·laboració i de coordinació entre les ad-
ministracions públiques de Catalunya en l’exercici de les competències de regulació, 
intervenció i control de l’activitat econòmica.

d) El foment de projectes empresarials estratègics per al creixement econòmic de 
Catalunya i la garantia d’un procés ordenat i equilibrat de transició cap a nous mo-
dels de negoci, de més valor afegit i de més presència tecnològica, per tal de mante-
nir el teixit productiu i l’ocupació.

2. L’objecte d’aquesta Llei és establir un marc regulatori per tal de crear un en-
torn més favorable a l’activitat econòmica, facilitant la competència i la inversió en 
concordança amb la normativa de procediment administratiu i el model català d’ad-
ministració digital.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei és aplicable a:
a) L’Administració de la Generalitat.
b) Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya.
c) L’Administració pròpia de l’Aran.
d) Els ens públics i els organismes autònoms que depenen de qualsevol de les 

administracions públiques de les lletres a), b) i c) o hi estan vinculats pel que fa a les 
seves actuacions en exercici de potestats administratives en l’àmbit de la intervenció 
en l’activitat econòmica.

e) Els consorcis adscrits a les administracions, els organismes i les entitats públi-
ques inclosos en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels con-
sorcis o hi estan vinculades pel que fa a les seves actuacions en exercici de potestats 
administratives en l’àmbit de la intervenció en l’activitat econòmica.

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Activitat econòmica: acció que, mitjançant la concurrència de mitjans o fac-

tors productius, comporta la creació de béns o la prestació de serveis. Les activitats 
poden fer-se amb finalitats lucratives o sense.

b) Certificat tècnic: document signat per la persona tècnica competent, que acre-
dita el compliment normatiu d’una activitat en un establiment, en la data de la seva 
expedició.

c) Establiment: edifici, part d’un edifici o espai delimitat on es duu a terme una 
activitat econòmica o més, sempre que aquestes siguin compatibles.

d) Normativa sectorial: conjunt de disposicions dins de l’àmbit competencial de 
l’Estat o de la Generalitat de Catalunya que confereixen obligacions i atorguen drets 
en un sector d’activitat o en un àmbit material concret.

e) Pagament electrònic: acompliment de les obligacions econòmiques derivades 
de les taxes associades amb la posada en marxa d’una activitat o d’un establiment 
mitjançant l’ús d’instruments i solucions tecnològiques que posen a disposició les 
administracions públiques implicades, per possibilitar que el titular d’una activitat 
econòmica efectuï el pagament a distància.

f) Projecte tècnic: conjunt de documents que defineixen les característiques ge-
nerals d’una activitat en un establiment i que justifiquen el seu compliment norma-
tiu, signat per la persona tècnica competent, en el qual constarà com a mínim una 
memòria explicativa, esquemes, càlculs i plànols.

g) Requisits formals: conjunt de prescripcions documentals, de representació i 
de format que esdevenen obligatòries i indispensables per poder exercir l’activitat o 
legalitzar l’establiment, així com per garantir la correcta actuació de l’administració.
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h) Requisits materials: conjunt de prescripcions tècniques i substantives previstes 
en la normativa vigent en relació amb l’establiment per tal de poder legalitzar l’exer-
cici d’una activitat [esm. 8 SP PPC].

i) Títol habilitant: reconeixement de l’habilitació per a l’exercici d’una activitat 
econòmica en un establiment [esm. 9 SP PPC].

j) Titular d’una activitat econòmica: persona física o jurídica inclosos professio-
nals i autònoms [esm. 10 SP PPC] que disposa de títol suficient, segons la normativa 
vigent, pel qual se li possibilita l’exercici o l’explotació d’una activitat econòmica, ja 
sigui amb finalitat lucrativa o no.

k) Persona tècnica competent: persona amb títol acadèmic universitari de caràcter 
tècnic mitjançant el qual ha adquirit els coneixements, les capacitats i les tècniques ne-
cessàries per a la redacció dels documents tècnics previstos en aquesta Llei i que com-
pleix els requisits per l’exercici de l’activitat que estableix la normativa [esm. 11 GP 
CatECP].

Títol 2. Model de relació entre l’empresa i les administracions públiques 
catalanes

Capítol I. Aspectes generals

Article 4. Definició del model
El Govern de la Generalitat, a través de la Finestreta Única Empresarial, impulsa 

un model de relació entre les empreses, els professionals i els autònoms [esm. 13 GP 
JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits] i l’administració que facilita l’activitat eco-
nòmica i pivota sobre la gestió de dades aportades pels seus titulars, que permeten 
oferir serveis digitals, proactius i integrats per part de les diferents administracions 
públiques catalanes.

Article 5. Principis del model
El nou model de relació es fonamenta en els principis següents:
a) Confiança mútua, basada en la responsabilitat de les empreses en l’exercici de 

l’activitat empresarial.
b) Relació digital per defecte.
c) [esm. de supressió 14 GP PSCUnits].
d) [esm. de supressió 14 GP PSCUnits].
e) [esm. de supressió 14 GP PSCUnits].
f) [esm. de supressió 14 GP PSCUnits].
g) [esm. de supressió 14 GP PSCUnits].
h) [esm. de supressió 14 GP PSCUnits].
i) [esm. de supressió 14 GP PSCUnits].
j) Col·laboració i coordinació entre les administracions públiques [esm. 20 GP Jx

Cat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Article 6. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa, els 
professionals i els autònoms [esm. 28 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP 

PSC-Units] i les administracions públiques catalanes
1. Les persones emprenedores i els titulars de les activitats econòmiques, i les 

seves persones autoritzades [per congruència amb la transacció amb esm. 155] o 
representants, tenen els deures següents:

a) Complir amb els requisits previstos per aquesta Llei i la resta de la normativa.
b) Relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades.
2. Les administracions públiques catalanes tenen els deures següents:
a) Oferir [esm. 23 GP PSCUnits] a través d’una eina que permeti la cerca guia-

da, segons preveu l’article 11, la informació sobre tots els requisits necessaris per 
accedir i desenvolupar una activitat econòmica.
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b) Garantir l’accés de les persones titulars, i les persones habilitades per aquestes 
[esm. 23 GP PSCUnits], a totes les dades de què disposen sobre la seva activitat o 
establiment i posar-les a disposició de la resta d’administracions públiques, respec-
tant la normativa de protecció de dades.

c) Impulsar la millora contínua i la innovació en els serveis que es presten a les 
empreses i els professionals, especialment fent ús de les possibilitats que ofereixen 
les noves tecnologies per assolir, entre altres [esm. 25 SP PPC], que les dades s’apor-
tin tan sols una vegada.

d) Fer possible la gestió electrònica integral dels procediments que afecten l’acti-
vitat econòmica, inclòs el pagament electrònic de les taxes associades.

e) Garantir l’exercici de les competències i l’adopció de les eines necessàries per do-
nar suport per a l’accés i la tramitació a aquells usuaris que puguin tenir dificultats amb 
els mitjans digitals [transacció amb esm. 26 GP CatECP].

f) Portar a terme actuacions de forma coordinada en benefici de les persones ti-
tulars de les activitats econòmiques per incrementar-ne la competitivitat.

g) Garantir el compliment de la normativa aplicable a les activitats econòmiques mit-
jançant l’execució dels plans d’inspecció i control corresponents [transacció amb esm. 
27 GP CatECP].

c) Aportació de dades una única vegada [esm. 14 i esm. 23 GP PSCUnits].
d) Ús intensiu de les noves tecnologies, especialment les basades en la gestió de les 

dades i altres funcionalitats que esdevinguin possibles en cada moment [esm. 14 i esm. 
23 GP PSCUnits].

e) Eliminació de càrregues administratives innecessàries [esm. 14 i esm. 23 GP 
PSCUnits].

f) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es presta 
sigui el mateix arreu del territori [esm. 14 i esm. 23 GP PSCUnits].

g) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de ser-
vei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata [esm. 14 i esm. 23 GP 
PSCUnits], preservant la protecció de l’interès general i l’adequació de l’activitat eco-
nòmica a les condicions de seguretat, protecció de la salut i del medi ambient [esm. 19 
GP CatECP].

h) Transparència, per mostrar a les persones titulars d’activitats econòmiques tota 
la informació que les administracions públiques catalanes tenen del titular i de la seva 
activitat econòmica [esm. 14 i esm. 23 GP PSCUnits].

i) Protecció de dades personals des del disseny i per defecte [esm. 14 i esm. 23 GP 
PSCUnits].

Capítol II. Finestreta Única Empresarial

Article 7. Definició
La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la 

finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius 
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a par-
tir de les dades que ja disposa l’Administració i les [esm. 31 GP JxCat, GP ERC, GP 
Cs, GP PSCUnits] que la persona titular de l’activitat econòmica aporta una única 
vegada.

Article 8. Missió
1. La missió de la Finestreta Única Empresarial consisteix a oferir serveis inte-

grats, accessibles, digitals i proactius a les empreses i els professionals, en relació 
amb l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica en el marc del model català d’admi-
nistració digital.

2. La Finestreta porta a terme la seva missió amb la captura i el processament 
de les dades aportades per les empreses i els professionals, i assegura la qualitat de 
les dades, la unitat de la dada a partir de la recollida única en origen a través de la 
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tramitació unificada, la interoperabilitat amb tots els organismes responsables i la 
transparència envers les persones titulars de l’activitat econòmica en relació amb les 
dades disponibles, així com altres mecanismes que es puguin establir en el marc 
del model de governança de les dades de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

Article 9. Serveis
Els serveis que presta la finestreta comprenen l’assessorament, la informació so-

bre els procediments administratius necessaris per desenvolupar qualsevol activi-
tat econòmica que són competència de les administracions públiques, i la gestió 
d’aquests de forma unificada, per tal que la persona titular pugui aconseguir el re-
sultat de la seva gestió amb rapidesa i obtenir una visió integral de la seva relació amb 
totes les administracions públiques aportant les dades una sola vegada [transacció amb 
esm. 34 SP PPC].

Secció 1. Instruments de la Finestreta Única Empresarial

Article 10. Instruments
La Finestreta Única Empresarial disposa dels instruments previstos en aquesta 

secció per prestar els seus serveis, sense perjudici que se’n puguin desenvolupar de 
nous d’acord amb les necessitats que sorgeixin.

Article 11. Portal únic per a les activitats econòmiques [esm. tècnica]
1. La informació que les persones titulars de les activitats econòmiques i les per-

sones autoritzades [per congruència amb la transacció amb esm. 155] puguin neces-
sitar sobre els serveis i els tràmits de les administracions públiques s’unifica en un 
únic portal electrònic.

2. El portal s’organitza de manera que facilita les relacions entre les empreses i 
les administracions públiques de Catalunya, i incorpora una eina de cerca guiada 
que, de forma vinculant per a totes les administracions, permet a les persones titu-
lars de les activitats econòmiques conèixer tota la informació sobre els tràmits obli-
gatoris i optatius per legalitzar una activitat econòmica o un establiment, així com 
les possibles relacions de dependència entre ells.

3. En relació amb els tràmits gestionats per la Finestreta Única Empresarial, les 
administracions tenen l’obligació d’incloure al portal la informació sobre els textos 
normatius, els règims d’intervenció administrativa, l’import de les taxes associades 
i els requisits necessaris per desenvolupar cadascuna de les activitats econòmiques, 
així com el conjunt de dades i els documents necessaris.

4. A través del portal es dona publicitat a les dades dels registres administratius 
en format de dades obertes i accessibles.

Article 12. Àrea privada
1. El portal incorpora una àrea privada per a cada titular d’una activitat econòmi-

ca amb exercici a Catalunya, que integra totes les relacions que es produeixin amb 
les administracions públiques catalanes al llarg de la seva vida, sens perjudici de les 
previsions de normativa estatal o catalana en relació amb els espais personalitzats.

La informació continguda en aquesta àrea ha de ser compartida, compatible, ac-
cessible i interoperable, de manera que, d’acord amb els drets i els deures de cada 
part, pugui ser consultada i actualitzada tant per les persones titulars de les activitats 
econòmiques com per les administracions públiques, sense perjudici que l’adminis-
tració hagi de validar determinades dades a partir del procediment administratiu 
corresponent.

2. L’accés a l’àrea privada es pot duu a terme amb qualsevol dels mecanismes 
d’identificació electrònica admesos per l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.
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Un cop la persona titular de l’activitat, o la persona autoritzada per aquesta [esm. 
41 GP PSCUnits i per congruència amb la transacció amb esm. 155], està identi-
ficada en la seva àrea privada, pot gaudir de totes les funcionalitats sense haver de 
tornar-se a identificar.

3. Des d’aquesta àrea privada el titular d’una activitat econòmica [esm. 42 SP 
PPC] pot:

a) Iniciar i gestionar de manera digital els tràmits relacionats amb la seva activi-
tat econòmica, amb independència de l’administració responsable, i fer-ne el segui-
ment fins a la finalització.

b) Tenir una visió integral que li permeti visualitzar i actualitzar les dades i la 
documentació associada a les seves activitats econòmiques, els seus establiments i 
registres i, a la vegada, conèixer en tot moment l’estat de legalització de tots els seus 
establiments, aplicant el principi de transparència.

c) Donar accés al registre general d’apoderaments a les persones que el represen-
ten o actuen com a intermediàries per consultar i actualitzar les seves dades.

d) Rebre informació, avisos i altres serveis de tipus proactiu que puguin ser del 
seu interès.

Article 13. Directori d’empreses, establiments i registres
1. El Directori d’empreses, establiments i registres és l’instrument que fa possi-

ble la visió integral de la informació de què disposen les diferents administracions 
públiques, prevista en l’article anterior.

2. El directori ha de contenir les dades bàsiques sobre totes les activitats econò-
miques i els seus establiments, a partir de l’identificador únic de l’establiment pre-
vist a l’article 16 d’aquesta Llei, així com les dades específiques recollides en els 
diferents registres als quals està inscrit, de forma que es garanteixi la seguretat i el 
rendiment del sistema.

3. Les administracions públiques han de facilitar la informació necessària per tal 
que el Directori estigui permanentment actualitzat.

4. Aquest directori té únicament les funcions descrites als apartats anteriors i per 
tant en cap cas, es pot considerar que és un directori d’accés públic [esm. 44 SP PPC].

Secció 2. Administracions públiques gestionades amb dades

Article 14. Gestió integral de les dades
1. Les administracions públiques catalanes exerceixen les seves competències en 

l’àmbit de l’activitat econòmica a partir de la gestió de les dades obtingudes en la 
seva relació amb les persones titulars de les activitats econòmiques.

2. Les dades són un actiu digital propietat de les persones titulars de les activitats 
econòmiques, compartides i reutilitzables per totes les administracions públiques 
catalanes competents en l’àmbit de l’activitat econòmica.

3. Per fer possible la gestió integral de les dades de forma coherent per part de les 
administracions públiques, s’ha d’haver realitzat un procés d’estandardització de les 
dades que en garanteixi l’homogeneïtat semàntica i sintàctica, i possibiliti l’existèn-
cia del Directori d’empreses, establiments i registres i la identificació unívoca dels 
establiments de Catalunya.

4. Les administracions públiques catalanes han d’implantar solucions comunes 
que garanteixin la coherència de les dades i en permetin la interoperabilitat, disse-
nyant procediments senzills i àgils basats en l’aportació de dades per part de les per-
sones titulars de l’activitat econòmica tan sols una vegada. Per fer efectiu el criteri 
de dada única, s’han d’establir els mecanismes de col·laboració entre els diferents 
òrgans i sistemes custodis d’una mateixa dada que en garanteixin la qualitat.
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Article 15. Estandardització de dades
1. Les administracions públiques han d’impulsar l’estandardització de les dades 

que s’aportin al sistema [esm. 46 GP PSCUnits] per fer possible la dada única, la in-
teroperabilitat entre sistemes i organismes i la tramitació unificada com a mecanis-
me previst en l’article 17 d’aquesta Llei, en coordinació amb el model de governança 
de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. L’estandardització es concreta en la implementació d’un diccionari interope-
rable que recull el conjunt de dades bàsiques i específiques que, segons la normativa 
vigent, les persones titulars de les activitats econòmiques han de comunicar a les 
diferents administracions públiques.

3. Sens perjudici del que preveu l’article anterior, les administracions públiques 
catalanes han d’estandarditzar la definició de les dades que conformen el Directori i 
establir els protocols de comunicació entre els sistemes d’informació, segons s’acor-
di en el si de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica.

Article 16. Identificador únic de l’establiment
1. Els establiments han de tenir un identificador únic que permeti la identifica-

ció inequívoca d’un emplaçament on s’exerceix una activitat econòmica al llarg del 
temps, amb independència de l’administració competent que hagi enregistrat aquest 
establiment i de l’identificador propi que li hagi pogut atorgar. Aquest identificador 
únic s’ha de mantenir en cas de transmissió del titular de l’activitat o de la substitu-
ció d’una activitat per una altra.

2. L’Oficina de Gestió Empresarial crea el sistema d’assignació de l’identificador 
únic de l’establiment i determina la metodologia corresponent per a la seva obtenció, 
modificació i baixa, que s’ha de desenvolupar reglamentàriament.

Article 17. Tramitació unificada
1. En el cas de concurrència de diferents procediments administratius sobre una 

mateixa activitat, la tramitació unificada és el mecanisme de captura i tractament de 
dades que permet que les persones titulars de les activitats econòmiques facilitin a 
les administracions públiques catalanes les dades i els documents relatius a la seva 
activitat i als seus establiments tan sols una vegada, i que en garanteix la qualitat i 
la coherència.

2. La persona titular de l’activitat econòmica realitza la gestió unificada de dades 
[esm. 50 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits] a través del portal únic per a 
les empreses.

3. Les administracions públiques han d’adoptar els mecanismes per tal que des 
del portal únic per a les empreses es puguin gestionar de forma integral tots els trà-
mits obligatoris i optatius que afecten una mateixa activitat i fer el pagament de les 
seves taxes corresponents, comunicant les dades i aportant la documentació neces-
sària una única vegada, sense perjudici de l’exercici de les competències de cada 
administració, tant si les estableix aquesta mateixa Llei o una normativa sectorial.

4. La tramitació unificada garanteix que les administracions públiques reben les 
dades i els documents corresponents als procediments de la seva competència, in-
closes les evidències tècniques de la signatura per part del titular de l’activitat eco-
nòmica.

Article 18. Proactivitat de l’administració
1. Les administracions públiques poden oferir de forma proactiva els serveis 

disponibles en cada moment que, a partir de les dades que tenen al seu abast, con-
sideren que poden ser d’interès per a la persona titular de l’activitat econòmica o les 
persones emprenedores.

2. En el cas que, a partir de les dades facilitades per la persona titular d’una ac-
tivitat econòmica des de la Finestreta Única Empresarial, es detecti que cal iniciar 
nous procediments necessaris per al desenvolupament de la seva activitat econòmi-



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 132

ca, les administracions públiques catalanes, i, específicament, l’Oficina de Gestió 
Empresarial, poden impulsar de forma proactiva les actuacions oportunes per tal 
que la persona titular validi la informació o n’aporti de nova des de l’àrea privada 
prevista a l’article 12 d’aquesta Llei.

3. S’habiliten les administracions públiques catalanes, i, específicament, l’Ofici-
na de Gestió Empresarial, a fer l’ús de les dades per a la prestació de serveis proac-
tius i personalitzats a les persones titulars de les activitats econòmiques i a les per-
sones emprenedores, en el marc de la Finestreta Única Empresarial i en relació amb 
la facilitació de l’activitat econòmica d’aquestes persones titulars.

Capítol III. Governança del model

Article 19. Definició
La governança del model de relació entre les empreses i les administracions pú-

bliques catalanes és el conjunt de mecanismes que permeten la coordinació i la par-
ticipació de tots els òrgans amb competències transversals i sectorials per a l’impuls 
de l’activitat econòmica, l’administració digital i el desplegament de la Finestreta 
Única Empresarial, amb la finalitat d’establir, per part dels responsables dels dife-
rents organismes públics, mesures efectives que permetin la implantació del model.

Article 20. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu 
Consell Assessor
1. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té per objectiu seguir 

i avaluar la implantació de les mesures que estableix aquesta Llei i instaurar meca-
nismes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, els ens locals i la res-
ta d’administracions públiques [esm. 55 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

2. La Comissió té les funcions següents:
a) Fer un seguiment de l’aplicació dels règims d’intervenció que afecten les ac-

tivitats econòmiques, de la implantació de la Finestreta Única Empresarial per part 
de les administracions públiques de Catalunya i de la resta de mesures que estableix 
aquesta Llei per facilitar l’activitat econòmica.

b) Analitzar i valorar les consultes i les reclamacions presentades pels operadors 
econòmics i socials en virtut del que estableix l’article 25 d’aquesta Llei, donar su-
port a l’òrgan administratiu competent que ha d’avaluar la consulta o emetre l’infor-
me i proposar, si escau, solucions respectuoses amb l’interès general.

c) Identificar propostes de millora de la intervenció administrativa en l’activitat
econòmica, proposar les accions necessàries per implantar-les i fer-ne el segui-

ment.
d) Acordar els mecanismes que han de permetre l’adhesió dels ens locals a la 

Finestreta Única Empresarial i els termes en què han d’incorporar els nous serveis 
disponibles.

e) Rebre informació sobre els plans de verificació, control i inspecció fets per les 
administracions públiques de Catalunya, i sobre el resultat d’aquests plans.

f) Acordar els protocols de comunicació entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i la resta d’administracions públiques amb la finalitat d’aplicar el prin-
cipis de dada única i de transparència, en col·laboració amb el model de governan-
ça de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, garantint que les 
dades aportades per les persones titulars de les activitats econòmiques puguin arri-
bar a tots els organismes responsables de la seva gestió en un format interoperable 
i assegurant-ne la qualitat.

g) Proposar al Govern, mitjançant el departament d’adscripció, els criteris que es 
prioritzen per classificar un projecte empresarial com a estratègic.

h) Analitzar l’impacte del canvi de model productiu i, en concret, de les transfor-
macions d’empreses, les deslocalitzacions empresarials i els expedients de regulació 
d’ocupació, i requerir als agents implicats, d’acord amb el desplegament reglamenta-
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ri, mesures per a la reindustrialització i la minimització de l’afectació de l’ocupació, 
en el territori i en la cadena de valor.

i) Impulsar mecanismes de col·laboració per a l’estandardització dels projectes 
tècnics, així com qualsevol altra documentació de naturalesa anàloga que les perso-
nes tècniques competents han d’elaborar en l’exercici de la seva professió.

j) Vetllar que les administracions públiques catalanes atorguin les llicències i auto-
ritzacions amb la major celeritat possible i, en qualsevol cas, dins els terminis màxims 
determinats per la norma que els regula i fer difusió dels indicadors de gestió d’aquests 
procediments [esm. 56 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

k) Proposar al Departament corresponent la modificació dels annexos establerts en 
aquesta Llei [esm. 56 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin sempre que res-
ponguin a l’objecte definit en aquesta llei [esm. 59 GP CatECP].

3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada de forma paritària per 
representants de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la pre-
sidència és exercida per un representant de la Generalitat i la vicepresidència per un 
representant de l’Administració local [esm. 65 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSC
Units].

4. La Comissió compta amb un Consell Assessor amb la composició següent:
a) Sis membres en representació de les organitzacions empresarials més representa-

tives en l’àmbit de Catalunya, designats per les organitzacions empresarials.
b) Sis membres en representació de les cambres de comerç, indústria i navegació, de-

signats pel Consell de Cambres.
c) Sis membres en representació de les organitzacions sindicals més representatives 

en l’àmbit de Catalunya, designats per les organitzacions sindicals.
d) Sis membres representants dels col·legis professionals dels àmbits més adequats 

en funció de la matèria designats per l’associació intercol·legial de col·legis professionals 
de Catalunya.

e) Un membre en representació de les federacions, confederacions o les unions d’asso-
ciacions professionals representatives de treballadors autònoms registrades a Catalunya 
[transacció amb esm. 66 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits, esm. 67 GP 
CatECP i esm. 68 GP CatECP].

El Consell Assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre els temes de la 
seva competència, d’acord amb les funcions detallades a l’apartat 2 d’aquest article.

5. El Govern estableix l’adscripció, l’organització, el règim de funcionament i la 
composició de la Comissió i del Consell Assessor.

Article 21. Oficina de Gestió Empresarial
1. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable d’impulsar la Finestreta Única 

Empresarial a Catalunya, i qui ha de coordinar i dur a terme les accions necessàries 
per fer-ne efectiu el desplegament en tot el territori, en col·laboració amb les dife-
rents unitats administratives competents.

2. L’Oficina presta els serveis de la Finestreta Única Empresarial que preveu l’ar-
ticle 9 d’aquesta Llei, així com els que preveu la seva carta de serveis i d’altres que 
el Govern li pugui atribuir.

3. L’Oficina, en col·laboració amb els organismes de l’article 22 a continuació, 
impulsa, defineix, implanta i actualitza les solucions tecnològiques que possibilitin 
el funcionament correcte dels instruments previstos en aquesta Llei perquè l’inici o 
la modificació d’una activitat econòmica es pugui fer de manera àgil, senzilla i im-
mediata pel canal que correspongui. Aquestes funcions han de permetre la gestió 
integral de les dades associades a una activitat econòmica mitjançant la tramitació 
unificada, per tal que les administracions puguin rebre, en un format compatible per 
al seu tractament i gestió, les dades sobre els procediments relatius a activitats eco-
nòmiques que siguin de la seva competència, d’acord amb els esquemes i les defini-
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cions estàndard aprovats en el marc de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica.

4. L’Oficina defineix i gestiona el diccionari de la Finestreta Única Empresarial 
que preveu l’article 15.2 [esm. 71 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits], que 
inclou totes les dades relacionades amb activitat econòmica en col·laboració amb els 
òrgans gestors de les dades, així com les eines que possibilitin les funcionalitats re-
lacionades amb les dades dels establiments i dels registres.

5. D’acord amb les previsions reglamentàries corresponents, la gestió que efectuï 
l’Oficina de Gestió Empresarial per encàrrec del departament competent suposa la 
delegació de signatura.

6. L’Oficina és responsable dels tractaments de dades personals vinculats a la 
prestació del servei de Finestreta Única Empresarial.

Article 22. Organismes responsables de les solucions tecnològiques
1. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Genera-

litat de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya posen a dispo-
sició dels òrgans de la Generalitat de Catalunya les solucions tecnològiques neces-
sàries per poder prestar els serveis de la Finestreta Única Empresarial, d’acord amb 
el model català d’administració digital.

2. El Consorci Administració Oberta de Catalunya, així com les Diputacions, 
posen a disposició dels ens locals les solucions tecnològiques i els instruments ne-
cessaris per poder prestar, en igualtat de condicions, els serveis de la Finestreta Úni-
ca Empresarial.

Capítol IV. Mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica

Article 23. Impuls de projectes empresarials estratègics
1. El Govern de la Generalitat impulsa les mesures necessàries,que permeten de-

signar projectes empresarials que per les seves característiques són estratègics per 
al desenvolupament econòmic de Catalunya [transacció amb esm. 72 GP JxCat, GP 
ERC, GP Cs, GP PSCUnits i esm. 73 GP CatECP].

2. Es poden considerar projectes empresarials com a estratègics si aporten a Ca-
talunya un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació, el 
desenvolupament i la vertebració territorial, la contribució a la reindustrialització, la 
generació d’ocupació, la recuperació i el foment de sectors tradicionals, la protecció 
mediambiental, la promoció de la diversitat, la inclusió social, la igualtat, la no-dis-
criminació i la conciliació en l’àmbit laboral o la coresponsabilitat, entre altres cri-
teris econòmics, socials i mediambientals.

Així mateix, es poden considerar projectes empresarials estratègics aquells que 
tenen com a objectiu fusionar petites empreses o incorporar empreses emergents 
(start-ups) per guanyar dimensió i incrementar el nombre de mitjanes i grans em-
preses a Catalunya.

També es poden considerar projectes empresarials estratègics tots aquells plans d’in-
versió a la xarxa de distribució de subministraments necessaris per al desenvolupament 
de l’activitat econòmica que es portin a terme a Catalunya i existeixi un pla d’inversió de 
com a mínim tres anys [esm. 75 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

3. El Govern ha d’aprovar, com a màxim cada 4 anys, a proposta de la Comissió per 
a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, els criteris que permeten classificar un projecte 
empresarial com a estratègic [transacció amb esm. 76 PSCUnits i amb esm. 77 GP 
JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

4. Reglamentàriament s’ha d’establir el procediment pel qual es designa un pro-
jecte com a estratègic. Un cop designat un projecte empresarial com a estratègic, es 
considera que concorren raons d’interès públic a fi d’aplicar la tramitació d’urgència 
prevista en la normativa de procediment administratiu, que permet la reducció dels 
terminis i impossibilita les pròrrogues en els diferents procediments.
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Article 24. Mecanismes complementaris [esm. 83 PSC-Units] a la 
intervenció administrativa
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar mecanismes com-

plementaris [esm. 83 PSCUnits] a la intervenció administrativa quan sigui viable i 
idoni per reduir les càrregues administratives.

2. Són mecanismes complementaris [esm. 83 PSCUnits] a la intervenció admi-
nistrativa, amb relació al que estableix l’apartat 1, els instruments basats en l’assegu-
rament de la responsabilitat dels empresaris, els codis de bones pràctiques i les guies 
d’autoavaluació en els diversos sectors d’activitat, la interoperabilitat dels diferents 
sistemes d’informació i les bases de dades de les administracions públiques, i altres 
mecanismes que les administracions públiques decideixin establir.

3. Les empreses i els professionals que duen a terme una activitat econòmica que 
comporta un risc directe i concret per a la salut o per a la seguretat de les persones 
han de cobrir la seva responsabilitat civil mitjançant contractes d’assegurances o al-
tres garanties o instruments adequats, que han de ser proporcionats a les caracterís-
tiques i a l’abast del risc cobert, d’acord amb la normativa sectorial.

Article 25. Procediment de defensa dels drets i els interessos dels 
operadors econòmics
1. Les persones interessades a accedir a alguna de les activitats a què fa referèn-

cia aquesta Llei, i també les corporacions, els col·legis professionals, les organitza-
cions i les associacions que els representen, per mitjà del portal únic que estableix 
l’article 11 d’aquesta Llei, poden informar sobre qualsevol disposició, acte, actua-
ció, inactivitat o via de fet de les administracions públiques que des del seu punt de 
vista comporti un obstacle o barrera per a l’aplicació d’aquesta Llei, i també poden 
formular consultes relatives a la interpretació de la llei sectorial que sigui aplicable 
en cada cas.

2. La unitat competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció 
econòmica i regulació gestiona aquest procediment [esm. 87 GP JxCat, GP ERC, GP 
Cs, GP PSCUnits], analitza i valora l’obstacle o la barrera identificats i proposa a 
l’òrgan competent solucions que en permetin la superació.

3. L’òrgan administratiu competent ha d’informar per mitjans electrònics sobre la 
consulta o emetre un informe sobre l’adequació de la disposició, l’acte o l’actuació a 
aquesta Llei en el termini de trenta dies.

4. Els informes a què fa referència aquest article, a l’efecte de complir els prin-
cipis de publicitat i transparència, han de poder ser consultats des dels webs institu-
cionals habilitats en formats accessibles.

Article 26. Mecanismes de col·laboració
Les administracions públiques a les quals s’aplica aquesta Llei han d’establir en-

tre elles 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 són els instru-
ments habituals en què s’han de concretar els serveis i els recursos per dur a terme 
l’activitat d’intervenció, inspecció o control, i han de complementar els mecanismes 
de finançament que estableix la legislació sectorial.

Títol 3. Regulació de l’activitat econòmica

Capítol I. Règims d’intervenció administrativa

Secció 1. Intervenció administrativa sobre l’exercici de l’activitat 
econòmica

Article 27. Principis generals
Són principis d’actuació relatius a la intervenció administrativa en l’exercici de 

l’activitat econòmica:
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a) Exercici lliure de l’activitat econòmica.
b) Intervenció mínima administrativa per a l’inici de l’activitat econòmica.
c) Impuls de mecanismes alternatius que permetin reduir càrregues a les empre-

ses i als professionals.
d) Responsabilitat de les persones titulars d’empreses i dels professionals en el 

compliment dels requisits exigits en l’exercici de l’activitat econòmica.
e) No concurrència de règims d’intervenció prèvia administrativa sobre el mateix 

interès general que es protegeix.
f) Estandardització dels requisits exigits per les administracions per iniciar i des-

envolupar l’activitat econòmica.

Article 28. Règim general de la intervenció administrativa en l’exercici 
de l’activitat econòmica
1. L’exercici de l’activitat econòmica està subjecta al compliment dels requisits 

establerts per la normativa que regula l’activitat a desenvolupar i també al compli-
ment dels requisits previstos per a l’establiment i, específicament, els relatius a la 
compatibilitat amb els usos del sòl i a les mesures de control i d’intervenció que 
s’estableixin.

2. Els règims d’intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica 
són els previstos en la normativa de procediment administratiu: que comporten un 
control posterior, o els que comporten un control previ a l’inici de l’activitat [transacció 
amb esm. 92 SP PPC]. Amb caràcter general, el règim d’intervenció ha de compor-
tar un control posterior per part de l’administració.

3. Les administracions públiques de Catalunya, en l’exercici de les seves compe-
tències respectives d’intervenció de l’activitat econòmica, només poden exigir l’ob-
tenció d’una llicència o autorització, o d’un altre mitjà intervenció amb control pre-
vi, en cas que existeixin raons imperioses d’interès general que ho justifiquin, de 
conformitat amb el que estableix la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior [transac
ció amb esm. 93 GP CatECP].

4. Si s’estableix un règim diferenciat d’intervenció entre la normativa catalana, 
l’estatal o l’europea, l’inici d’activitat s’articula per mitjà de la tramitació unificada 
que estableix l’article 17 d’aquesta Llei, que integra els diferents règims, segons es-
caigui.

Secció 2. Intervenció administrativa sobre els establiments en què es 
desenvolupa una activitat econòmica

Article 29. Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquesta secció són d’aplicació als establiments en què es des-

envolupa una activitat, sense perjudici que la normativa sectorial que regula l’acti-
vitat prevegi requisits específics sobre l’establiment, els quals són d’aplicació pre-
ferent.

Article 30. Règim d’intervenció administrativa sobre els establiments en 
què es desenvolupa una activitat econòmica
Als efectes d’aquesta Llei, la comunicació és el règim d’intervenció administra-

tiva de control posterior aplicable als establiments on es desenvolupa una activitat 
econòmica, d’acord amb les definicions de l’article 3 i de les activitats previstes a 
[esm. 95 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits] l’annex d’aquesta Llei, sense 
perjudici de la necessitat d’un règim d’intervenció prèvia en cas d’ocupar el domini 
públic.

Article 31. Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
1. La persona titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a 

l’inici de l’activitat en l’establiment, i adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del 
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compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, d’acord amb l’annex. 
Aquest certificat tècnic és d’ús obligatori i resta a disposició de les persones titulars de 
les activitats econòmiques en el portal electrònic únic per a les empreses [esm. 97 GP 
JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

2. Quan, segons el que preveu l’annex d’aquesta Llei, sigui necessària, per la 
dimensió o la capacitat dels establiments, una descripció tècnica més acurada del 
compliment normatiu d’aquesta activitat per tal de protegir l’interès general, la co-
municació de dades també ha d’incorporar un projecte detallat signat per una per-
sona tècnica competent que descrigui les característiques de l’establiment i la seva 
adaptació a la normativa vigent.

3. No es pot presentar la comunicació d’inici d’activitat en un establiment fins 
que la intervenció prèvia sobre l’activitat prevista en la normativa sectorial finalitzi 
de forma favorable.

4. En aquells casos en què es requereix informe previ d’incendis d’acord amb la 
normativa en matèria d’incendis en concordança amb l’annex d’aquesta Llei, la co-
municació de dades, el certificat i el projecte detallat que descrigui les caracterís-
tiques de l’establiment, previstos en els apartats 1 i 2 d’aquest article, s’han de pre-
sentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció d’acord 
amb el que estableix la normativa corresponent en matèria d’incendis.

5. En els casos en què la normativa sectorial prevegi una intervenció prèvia de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en relació a l’exercici de l’activitat i, 
si escau, de l’establiment, la comunicació de dades, el certificat i, si escau, el projec-
te, previstos en els apartats 1 i 2 d’aquest article, s’han de presentar una vegada tra-
mitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció d’acord amb el que estableix 
la normativa corresponent.

En els casos en què la normativa sectorial condicioni la resolució de la interven-
ció a la verificació prèvia per part de l’Ajuntament que es compleixen els requisits de 
la seva competència, la Finestreta Única Empresarial, mitjançant el procediment 
de tramitació unificada previst a l’article 17 d’aquesta Llei, ha de trametre a l’ens lo-
cal les dades aportades per la persona titular de l’activitat en el moment de sol·licitar 
la intervenció prèvia, pel tal que emeti el seu pronunciament.

6. Les dades comunicades han de permetre identificar la persona titular, els fets 
o els elements relatius a l’inici d’una activitat econòmica, sense perjudici del com-
pliment de la resta d’obligacions que determinen les normatives sectorials.

7. La comunicació de dades realitzada conforme als apartats anteriors habilita de 
manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat de la persona 
titular i de la persona tècnica competent que signa la documentació tècnica. La co-
municació de les dades faculta l’Administració per dur a terme qualsevol actuació 
de comprovació.

8. Quan la comunicació de dades estigui subjecta a una taxa per iniciar l’activi-
tat, la persona titular ha de disposar del comprovant de pagament d’aquesta.

Secció 3. Disposicions comunes

Article 32. Àmbit d’aplicació
Les disposicions contingudes en aquesta secció són aplicables als establiments 

compresos en la secció anterior, i amb caràcter supletori a aquells establiments on 
es duguin a terme activitats econòmiques quan no hi hagi regulació sectorial espe-
cífica.

Article 33. Canvis de titularitat
1. En cas de transmissió de les activitats econòmiques, la persona que esdevin-

gui titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries a l’Administració a 
través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial, i manifestar ex-
plícitament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents 
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a l’habilitació de què disposa l’activitat, així com la seva subrogació en els drets i les 
obligacions administratius que se’n deriven.

2. La titularitat administrativa de l’activitat no pressuposa cap pronunciament pel 
que fa a les relacions civils o mercantils entre els particulars, o als seus drets sobre 
l’establiment on es desenvolupa. Si existeixen dubtes o discrepàncies que no hagin 
estat resolts per la jurisdicció competent, es presumeix que les persones que acredi-
tin la titularitat de la possessió de l’establiment on es dugui a terme l’activitat en són 
els titulars administratius.

Article 34. Modificacions
1. S’ha d’informar l’administració de la modificació no substancial de les condi-

cions en què es duen a terme les activitats.
2. La modificació substancial de les condicions en què es duen a terme les activi-

tats requereix comunicar novament a l’administració les dades sobre tota l’activitat 
resultant.

A aquests efectes, s’han de preveure reglamentàriament les circumstàncies que 
determinen quan es considera substancial una modificació.

Article 35. Pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació [esm. 108 
GP PSC-Units]
1. En defecte de regulació específica, l’administració competent pot declarar, 

després de donar tràmit d’audiència als titulars, la pèrdua d’eficàcia dels efectes de la 
comunicació [esm. 108 GP PSCUnits] en els casos següents:

a) Quan no s’ha iniciat l’activitat comunicada transcorreguts tres mesos des de la 
presentació de la comunicació.

b) Quan s’interromp l’activitat de l’establiment amb més de sis mesos consecu-
tius d’inactivitat, sempre que aquesta inactivitat no estigui justificada per l’estacio-
nalitat del negoci.

2. Es produeix la pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació [esm. 108 GP 
PSCUnits] relatius a un establiment quan consti el desenvolupament d’una segona 
activitat habilitada posteriorment en el mateix establiment, sempre que el desenvo-
lupament d’ambdues activitats sigui incompatible i el títol habilitant obtingut per a 
l’exercici de la primera activitat ja no estigui a nom del titular de l’activitat actual.

3. Les persones titulars de les activitats han de comunicar el cessament definitiu 
a l’administració a través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial.

Capítol II. Taxes associades amb la posada en marxa d’una activitat o 
d’un establiment

Article 36. Pagament de les taxes
1. La posada en marxa d’una activitat econòmica o d’un establiment on s’exer-

ceix una activitat econòmica pot comportar el pagament d’una o diverses taxes, 
segons estableixi la normativa aplicable [esm. 110 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP 
PSCUnits].

2. Les administracions públiques han de facilitar la informació i el pagament 
electrònic de les taxes associades als procediments relacionats amb una activitat 
econòmica a través de les seves seus electròniques i del portal únic per a les empre-
ses, per garantir una aplicació correcta del procediment de tramitació unificada que 
preveu l’article 17 d’aquesta Llei.

3. Les persones titulars d’una activitat econòmica o d’un establiment han de 
disposar de la documentació acreditativa del pagament de les taxes corresponents 
abans d’iniciar l’activitat.

4. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat abans que s’iniciï 
comporta deixar sense efecte la declaració o la comunicació, d’acord amb el proce-
diment de comprovació de l’article 41 d’aquesta Llei.
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5. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat, en els supòsits de rè-
gims d’intervenció prèvia, comporta que es consideri que les persones titulars han 
desistit de la sol·licitud.

Article 37. Gestió, liquidació i recaptació de les taxes i els preus públics 
de la Generalitat de Catalunya
D’acord amb la normativa relativa a taxes i preus públics, s’atribueix a les ofi-

cines de gestió empresarial la gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa en 
relació amb els serveis o les activitats gravats de competència de la Generalitat de 
Catalunya, tramitats per la Finestreta Única Empresarial.

Article 38. Recaptació de les taxes de l’Administració local
Els ens locals recapten les taxes corresponents a tràmits o serveis propis, que 

s’ingressen directament a les arques de l’ens respectiu, de forma immediata a través 
del portal electrònic únic per a les empreses, per tal de garantir l’aplicació correc-
ta del procediment de tramitació unificada previst a l’article 17 d’aquesta Llei.

Capítol III. Control de les activitats econòmiques

Article 39. Àmbit d’aplicació
Els procediments que estableixen els articles següents són aplicables en defecte 

de normativa sectorial que reguli aquests procediments.

Article 40. Control posterior de les activitats
1. El control que han d’exercir les administracions públiques sobre l’inici d’acti-

vitats econòmiques i sobre l’exercici d’aquestes activitats ha de ser proporcionat, no 
discriminatori, transparent i objectiu, i ha d’estar vinculat clarament i directament a 
l’interès general que el justifica.

2. El control posterior pot iniciar-se des del moment de la presentació de la do-
cumentació requerida segons el règim d’intervenció administrativa que correspon-
gui. L’Administració pot comprovar en qualsevol moment que es compleixen els dits 
requisits, així com requerir la persona titular de l’activitat perquè aporti qualsevol 
document o informació que aquesta estigui obligada a tenir.

3. L’administració competent ha de verificar, mitjançant els procediments de 
comprovació descrits en els articles següents, el compliment dels requisits formals 
establerts en aquesta Llei i els requisits materials relatius a l’activitat econòmica re-
gulats a la normativa sectorial d’aplicació.

4. Els procediments de comprovació es poden iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan 
competent, o atenent als plans d’inspecció i control previstos en aquest capítol o en 
la normativa sectorial corresponent.

Article 41. Procediment de comprovació de requisits formals relatius a 
la comunicació presentada
1. Les administracions públiques catalanes poden disposar de plataformes tec-

nològiques que permetin la verificació del compliment de les dades comunicades.
2. Si de la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es 

detectés una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de docu-
mentació necessària per a l’inici de l’activitat, s’ha d’iniciar d’ofici un procediment 
d’esmena de requisits formals, mitjançant la notificació del requeriment a la persona 
interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar 
des de la seva notificació, sens perjudici de la incoació del corresponent procedi-
ment sancionador.

3. En el cas que els defectes detectats no siguin de caràcter essencial, l’òrgan 
competent pot incoar el procediment sancionador que correspongui transcorregut el 
termini de quinze dies sense que s’hagin esmenat.
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4. Si transcorregut el termini de deu dies d’esmena, la comunicació presenta al-
gun dels defectes de caràcter essencial descrits a l’apartat següent, l’òrgan compe-
tent ha de dictar una resolució en virtut de la qual deixi sense efecte la comunicació, 
ordeni el cessament de l’activitat i, si escau, restitueixi la situació jurídica al moment 
previ a l’inici de l’activitat corresponent, sense perjudici de la incoació del procedi-
ment sancionador que correspongui.

5. Als efectes d’aquesta Llei, es considera que la inexactitud, la falsedat o l’omis-
sió és de caràcter essencial en els supòsits següents:

– Quan les dades consignades no permetin identificar degudament la persona 
titular o tècnica i l’activitat desenvolupada, ni les característiques que siguin relle-
vants per determinar la normativa aplicable.

– Quan les dades consignades no siguin certes i hagin estat alterades de forma 
voluntària per tal d’atribuir algun dels elements o requisits essencials necessaris a 
la comunicació.

– Quan l’activitat no disposi d’alguna de les llicències o comunicacions sectorials 
o urbanístiques que siguin necessàries.

– Quan no es presenti la documentació necessària o bé aquesta no s’adeqüi a 
l’objecte o a les finalitats de l’establiment o l’activitat objecte de la comunicació.

– Quan s’hagi omès l’informe i el certificat de l’acte de comprovació d’incendis 
o el permís d’abocament, així com qualsevol altre informe o control previ precep-
tiu o necessari d’acord amb la normativa sectorial.

6. En el cas que els defectes detectats s’hagin esmenat o quan, a la vista de les 
al·legacions presentades, l’administració determina la manca de defecte, es finalitza 
el procediment de comprovació.

Article 42. Procediment de comprovació de requisits materials relatius a 
l’activitat comunicada
1. Si, de la comprovació documental o d’una inspecció, es constata l’incompli-

ment de qualsevol requisit material relatiu a l’activitat comunicada, l’òrgan compe-
tent ha d’iniciar d’ofici el procediment d’esmena. Aquest procediment té una durada 
màxima de sis mesos.

2. El procediment s’inicia mitjançant acord motivat de l’òrgan competent, que 
s’ha de notificar a la persona interessada i que ha d’incloure el nomenament de l’ins-
tructor del procediment.

3. La persona interessada disposa del termini d’un mes per esmenar els defectes. 
Aquest termini, d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada, és ampliable fins a 
un termini màxim de tres mesos, sempre que estigui justificat de forma raonada per 
la complexitat de les actuacions a desenvolupar per esmenar les deficiències o per 
donar compliment als requisits exigits per la normativa sectorial aplicable, sense 
perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de quinze dies a comptar 
de la notificació.

4. L’inici de la tramitació del procediment comporta [transacció amb esm. 115 
GP CatECP] la suspensió cautelar de l’activitat de manera immediata, si hi ha risc 
per a les persones, els béns o el medi ambient. En el cas que l’activitat sigui prohi-
bida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de 
la normativa sectorial aplicable, l’òrgan competent n’ha d’acordar la suspensió cau-
telar de manera immediata i deixar sense efecte la comunicació. En qualsevol cas, 
aquestes mesures s’han de notificar a la persona interessada.

5. L’instructor ha de formular proposta de resolució, en vista de la documentació 
continguda a l’expedient administratiu, una vegada transcorregut el termini a què 
fa referència l’apartat 3 d’aquest article, independentment que s’hagin formulat o no 
al·legacions.

L’instructor ha d’elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent per resoldre.
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6. La resolució del procediment administratiu, que s’ha de notificar a la persona 
interessada, ha de determinar alguna de les opcions següents:

a) L’arxivament de l’expedient, si de la tramitació del procediment d’esmenes re-
sulta que l’activitat compleix la normativa sectorial vigent.

b) El cessament de l’activitat, i, si escau, ha de determinar que es restitueixi la 
situació jurídica al moment previ a l’inici de l’activitat corresponent.

c) El reinici de l’activitat, si després d’haver estat suspesa cautelarment s’acredita 
que compleix tots els requisits exigits per la normativa sectorial vigent.

d) La continuació de l’exercici de l’activitat, condicionada a la implantació de les 
mesures que s’indiquin en els terminis establerts a la mateixa resolució.

7. El procediment administratiu d’esmena de defectes és independent i compati-
ble amb el procediment sancionador, que estableixen la normativa sectorial o aques-
ta Llei, a què pugui donar lloc l’incompliment.

Article 43. Plans d’inspecció i control de les activitats subjectes al 
règim d’intervenció posterior
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans 

d’inspecció i control de les activitats subjectes al règim de control posterior per 
afrontar les tasques de control a què obliga aquesta Llei. Els esmentats plans es pu-
blicaran a les respectives webs i al portal electrònic únic per a les empreses que pre-
veu l’article 11 d’aquesta Llei, fent constar els recursos humans i materials destinats a 
la seva execució dels plans [esm. 119 GP CatECP].

2. En l’execució del pla d’inspecció i control de les activitats a què fa referència 
l’apartat anterior, les administracions públiques que ho necessitin poden disposar de 
l’ajuda i la col·laboració d’altres administracions, així com d’entitats col·laboradores 
de l’administració degudament habilitades, de conformitat amb el procediment es-
tablert per reglament.

Capítol IV. Multes coercitives

Article 44. Multes coercitives
1. Les administracions públiques poden imposar, com a mitjà d’execució forçosa 

dels actes administratius que es dictin en aplicació d’aquesta Llei, multes coerciti-
ves per una quantia de 150,00 a 3.000,00 euros cadascuna, llevat que la legislació 
específica aplicable disposi altres quanties. Els criteris per determinar la quantia de 
la multa es fixaran reglamentàriament [esm. 122 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP 
PSCUnits].

2.[esm. de supressió123 GP CatECP].
3. La multa coercitiva és independent de les sancions que es puguin imposar per 

les infraccions comeses i compatible amb aquestes, i amb l’ordre de cessament de 
l’activitat, si ho preveu la normativa sectorial aplicable.

Capítol V. Règim sancionador

Article 45. Règim sancionador
1. La potestat per a adoptar les resolucions sancionadores correspon al Govern, als 

òrgans del departament competent en matèria d’empresa, d’acord amb el que es deter-
mini per reglament, i als òrgans corresponents dels ajuntaments en l’àmbit de llurs com-
petències [esm. 124 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

1. El procediment i els criteris per a la imposició de sancions s’han d’ajustar a les 
disposicions generals per a l’exercici de la potestat sancionadora.

2. El règim sancionador que es regula en aquesta Llei s’aplica en defecte de nor-
ma sancionadora específica.

Article 46. Infraccions
1. Són infraccions lleus:

Fascicle quart
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a) L’incompliment dels requeriments que l’administració competent dirigeixi a 
les persones titulars de les activitats per a l’esmena d’inexactituds, falsedats o omis-
sions de caràcter no essencial en les declaracions responsables o comunicacions.

b) L’incompliment dels requeriments d’esmena de defectes comprovats en les 
inspeccions a l’establiment que no comportin risc per a les persones, els béns o el 
medi ambient.

c) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’administració els canvis de ti-
tularitat de les activitats.

2. Són infraccions greus:
a) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsable 

o la comunicació pertinents.
b) Presentar una declaració responsable o comunicació amb inexactituds, false-

dats o omissions de caràcter essencial, d’acord amb les previsions d’aquesta Llei.
c) Dur a terme modificacions substancials de les condicions en què es duen a ter-

me les activitats sense presentar la declaració responsable o comunicació pertinents.
d) L’incompliment dels requeriments d’esmena de defectes comprovats en les 

inspeccions a l’establiment que comportin risc per a les persones, els béns o el medi 
ambient.

e) Obstaculitzar l’exercici de la funció inspectora de l’administració competent.
f) Signar un certificat tècnic que no s’ajusta a la realitat o a la normativa en la 

data d’expedició.
3. Són infraccions molt greus:
a) La reincidència en una infracció greu. S’entén per reincidència la comissió en 

el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan la infrac-
ció ja hagi estat sancionada per resolució ferma en via administrativa.

b) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsa-
ble o la comunicació pertinents quan, en el termes de l’article 42.4 d’aquesta Llei, hi 
hagi risc per a les persones, els béns o el medi ambient, o sigui una activitat prohi-
bida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de 
la normativa sectorial aplicable.

4. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les 
lleus a l’any.

5. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des del dia 
en què s’hagi comès la infracció.

6. El còmput de la prescripció de les infraccions continuades s’inicien en la data 
en què cessen.

Article 47. Sancions
1. Sancions pecuniàries:
a) Infraccions lleus: multa de 150,00 fins a 3.000,00 euros.
b) Infraccions greus: multa de 3.001,00 a 6.000,00 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 6.001,00 a 20.000,00 euros.
2. Sancions no pecuniàries:
Les infraccions greus i molt greus es podran sancionar amb les sancions no pe-

cuniàries següents:
a) Suspensió temporal o definitiva de l’activitat en l’establiment.
La suspensió temporal, en cas d’infraccions greus, podrà ser de fins a sis mesos, 

mentre que en el cas de les molt greus podrà ser per a un temps no inferior a sis me-
sos ni superior a dos anys.

b) Impossibilitat de comunicar o declarar l’inici de l’activitat objecte de la sanció, 
en el mateix establiment, durant un període màxim de dos anys.

Aquestes sancions poden ser compatibles amb les pecuniàries.
3. Graduació de les sancions:
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En la imposició de sancions s’ha d’adequar la gravetat del fet constitutiu de la 
infracció amb la sanció aplicada, per a la qual cosa s’han de tenir en compte els as-
pectes següents:

a) Existència d’intencionalitat.
b) El benefici obtingut per haver comès la infracció.
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
d) La continuïtat o la persistència en la conducta infractora.
e) Existència de reincidència en un termini superior a un any.
f) Gravetat del perjudici ocasionat.
4. Es podran adoptar mesures provisionals d’acord amb la normativa de proce-

diment administratiu.
5. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les im-

posades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

Article 48. Caducitat de l’expedient sancionador
Si transcorre un any des de la incoació de l’expedient sancionador i l’òrgan com-

petent no ha dictat i notificat resolució expressa, s’entén que el procediment ha cadu-
cat i que han d’arxivar les actuacions, amb el benentès que cal excloure del còm put les 
paralitzacions no imputables a l’Administració i les suspensions o les ampliacions 
de terminis que s’acordin de conformitat amb la legislació reguladora del procedi-
ment administratiu.

Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Incorporació de normes amb rang de llei modificades 

per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 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

[esm. de supressió 136 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits]
Disposició addicional segona. Substitució de referències i remissions en el Text refós 

de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
[esm. de supressió 149 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits]
Disposició addicional tercera. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 

d’avaluació ambiental de plans i programes, s’adapti a la Llei 21/2013, del 9 de desem-
bre, d’avaluació ambiental

[esm. de supressió 150 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits]
6. e)
[esm. de supressió 151 GP CatECP]

Disposició addicional quarta. Adopció per l’Administració del model de 
finestreta única empresarial
1. Les administracions públiques de Catalunya, per prestar els serveis continguts 

en aquesta Llei, han d’adoptar el model organitzatiu de la finestreta única empresa-
rial.

2. S’habilita l’Oficina de Gestió Empresarial per accedir a les dades aportades 
per les persones titulars d’activitats econòmiques i facilitar-les a les administra-
cions públiques competents mitjançant la tramitació unificada regulada a l’article 
17 d’aquesta Llei.

3. Els ajuntaments, per prestar d’una manera eficient aquests serveis, poden em-
prar les solucions tecnològiques que el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
i les diputacions posen a l’abast o bé solucions pròpies, sempre que siguin interope-
rables amb els sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya.

4. En el cas de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’han d’emprar les 
solucions corporatives, sense perjudici dels casos que, per l’especificitat sectorial o 
per la complexitat de les dades que es gestionen, es disposi de sistemes d’informació 
o plataformes de gestió específiques. En aquest cas, han de garantir la interoperabi-
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litat amb el sistema de la Finestreta Única Empresarial i facilitar la tramitació a les 
persones titulars de les activitats econòmiques d’acord amb les previsions d’aquesta 
Llei.

5. Les administracions públiques que emprin plataformes pròpies han d’adap-
tar-les en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei, per fer 
possible la prestació dels serveis previstos en aquesta Llei.

5.bis El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de garantir als ens locals els mit-
jans suficients per a la correcta implantació del model de finestreta única empresarial i 
per al desenvolupament dels procediments de control de les activitats econòmiques pre-
vistos en aquesta llei.

Amb aquesta finalitat, s’autoritza el departament competent en matèria d’economia 
i finances a fer les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment del que 
s’estableix en aquesta disposició, en el termini màxim d’un any [esm. 153 GP PSC
Units].

Disposició addicional cinquena. Connexió de les àrees privades
1. Les administracions públiques han d’impulsar la connexió de les seves respec-

tives àrees privades que afectin els titulars de les activitats econòmiques amb l’àrea 
privada del portal electrònic únic per tal de recuperar les dades bàsiques comuni-
cades anteriorment i fer possibles les funcions previstes a l’article 12 d’aquesta Llei.

2. Igualment, s’ha de facilitar el compliment de les previsions en matèria d’accés 
únic previstes a la normativa sobre procediment administratiu i sobre el model ca-
talà d’administració electrònica.

Disposició addicional sisena. Mitjans de representació per persones 
autoritzades [transacció amb esm. 155 SP PPC]

D’acord amb la normativa de procediment administratiu, i als efectes del que esta-
bleix aquesta llei s’habilita la figura de la persona autoritzada com aquell representant 
que fa d’intermediari en determinades transaccions electròniques [transacció amb 
esm. 155 SP PPC].

Les actuacions que poden dur a terme són emplenar, visualitzar les dades i les 
notificacions, així com presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunica-
cions, certificats o projectes tècnics [transacció amb esm. 155 SP PPC].

Disposició addicional setena. Vinculació de la cerca guiada
La incorporació dels diferents procediments administratius s’ha de fer de forma 

progressiva, i han d’estar tots incorporats en un màxim de dos anys des de l’entrada 
en vigor de la norma, moment en el qual serà efectiva la vinculació de l’eina de cerca 
guiada prevista a l’article 6.2 a) d’aquesta.

Disposició addicional vuitena. Creació del Directori d’empreses, 
establiments i registres
1. Es crea el Directori d’empreses, establiments i registres. L’Oficina de Gestió 

Empresarial el gestiona i es coordina amb la resta d’administracions implicades, 
impulsant la solució tecnològica necessària per donar compliment al que preveu 
l’article 13 d’aquesta Llei i vetllant perquè aquesta tingui un impacte mínim en els 
sistemes d’informació afectats.

2. La incorporació de les diferents col·leccions de dades estandarditzades al Di-
rectori s’ha de fer de forma progressiva, i han d’estar totes incorporades en un mà-
xim de dos anys des de l’entrada en vigor de la norma.

3. Les administracions públiques, en l’exercici de les seves potestats administra-
tives, han de poder consultar les dades recollides en el Directori. El Directori ha de 
garantir la traçabilitat de les consultes realitzades.

4. Les administracions públiques catalanes tenen l’obligació de treballar amb les 
adreces normalitzades dels establiments en els procediments administratius de la 
seva competència; així mateix, han d’incorporar l’identificador únic als expedients 
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administratius de la seva competència i garantir, a la persona titular d’una activitat 
econòmica, una visió integral de l’estat de legalització d’una empresa i dels seus es-
tabliments des de l’àrea privada de l’empresa.

Disposició addicional novena. Projectes per a l’impuls de l’activitat 
econòmica
El conseller o consellera del departament competent en matèria d’indústria, en el 

marc d’aquesta Llei i sense perjudici de les competències atribuïdes als diferents de-
partaments, per tal d’impulsar l’activitat econòmica, pot proposar al Govern, perquè 
els aprovi, projectes d’interès general que afavoreixin els processos de transformació 
sectorial o reconversió industrial d’àmbits en què històricament hagi predominat un 
únic tipus d’indústria, o l’explotació de recursos naturals, com ara els jaciments i al-
tres recursos geològics o similars, que estiguin en fase de disminució important, de 
transformació o de tancament de l’activitat principal.

Disposició addicional desena. Impuls de serveis transversals de 
localització d’empreses
El Govern ha d’impulsar la incorporació de nous serveis transversals que facili-

tin la localització de les empreses en el territori català i puguin incrementar la com-
petitivitat de l’economia catalana per atreure projectes estratègics.

Disposició addicional onzena. Actualització de l’annex
[Esm. de supressió 159 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits i esm. 160 

GP CatECP].

Disposició addicional dotzena. Mesures de cooperació i assistència als 
governs locals
1. Les administracions públiques que tenen atribuïdes les competències en matè-

ria de cooperació i assistència als governs locals poden adoptar les mesures instru-
mentals i de foment necessàries per aplicar aquesta Llei, entre les quals l’exercici de 
les facultats d’intervenció, inspecció i sanció en matèria d’activitats econòmiques.

2. L’Administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ens locals la 
solució de tramitació unificada per tal que pugui iniciar-se des dels seus portals web 
de tramitació administrativa.

Disposició addicional tretzena. Mecanismes d’identificació i signatura de 
tràmits i serveis digitals
Els tràmits i serveis digitals que les administracions públiques posin a disposició 

en el desplegament d’aquesta Llei han d’admetre l’ús de sistemes de signatura elec-
trònica basats en un mecanisme d’identificació de nivell de seguretat baix per part 
dels titulars d’activitats econòmiques. Les persones interessades poden, així mateix, 
emprar altres sistemes d’identificació admesos per les diferents administracions pú-
bliques amb un nivell de seguretat substancial o alt, a excepció que la normativa 
sectorial aplicable requereixi un nivell determinat de seguretat del sistema d’identi-
ficació i signatura.

Disposició addicional catorzena. Model de certificat tècnic
[Esm. de supressió 161 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Disposició addicional quinzena. Entitats sense ànim de lucre i altres 
persones jurídiques
1. Aquesta Llei s’aplica a l’activitat econòmica de les entitats sense ànim de lucre, 

les cooperatives, les societats laborals, els centres especials de treball i les empreses 
d’inserció, sempre que aquesta activitat es trobi subjecta a intervenció administrati-
va i sense perjudici de l’aplicació preferent de la normativa especial o sectorial i de 
les competències dels òrgans que tenen atribuïdes les funcions de registre, supervi-
sió, suplència i assessorament d’aquestes entitats.
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2. Els espais, portals o plataformes electrònics que els òrgans esmentats en 
l’apartat anterior posin a disposició de les entitats sense ànim de lucre, les coopera-
tives, les societats laborals, els centres especials de treball i les empreses d’inserció, 
i la Finestreta Única Empresarial prevista en aquesta Llei, han d’interoperar i facili-
tar l’accés de les entitats als espais respectius.

Disposició addicional setzena. Exempcions de l’annex
Resten exemptes de presentar la comunicació d’inici prevista a l’article 31 les 

activitats professionals, científiques i tècniques (grup M) i les activitats administra-
tives i serveis auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup N) si es desenvolupen 
en una part de l’habitatge.

Disposició addicional nova
En un termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la norma, la Finestreta 

Única Empresarial ha d’oferir un servei de finançament unificat amb la finalitat d’afavo-
rir la promoció i el sosteniment d’activitats que contribueixin en el creixement econòmic, 
la creació i manteniment de l’ocupació, la innovació, el desenvolupament de Catalunya.

Aquest servei ha de ser integral i donar resposta a les necessitats de les empreses, 
professionals i autònoms, d’informació, gestió i tramitació, vinculades amb el finança-
ment públics dels seus projectes [Esm. 170 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSC
Units].

Disposició addicional nova. Avaluació de les mesures previstes a la llei
Transcorreguts dos anys des de l’entrada en vigor de la llei, el departament que ges-

tiona la Finestreta Única Empresarial ha d’elaborar un informe on s’analitzi el grau 
d’aplicació de la llei, el cost de compliment i s’avaluï l’impacte dels règims d’intervenció 
administrativa previstos, tot tenint en compte la perspectiva de la dimensió de les em-
preses.

L’informe ha d’identificar si és necessari adoptar –o ja s’han adoptat– mesures addi-
cionals a les establertes a la llei per implementar-la i garantir la simplificació en l’accés 
i exercici de les activitats econòmiques per part de les empreses, en especial, d’aquelles 
més petites. Aquest informe s’haurà de fer públic en el portal de transparència i periò-
dicament s’haurà d’actualitzar establint les mesures realitzades [Esm. 171 GP JxCat, 
GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Disposició addicional nova
L’administració impulsarà programes adaptatius per formar els autònoms i em-

presaris que no tinguin coneixements en la utilització de les eines digitals. Aquesta for-
mació es realitzarà de forma presencial, virtual o online i s’impulsarà oferta a tot el ter-
ritori [Esm. 172 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Disposició addicional nova. Registre de garanties, avals i dipòsits
L’Administració de la Generalitat elaborarà un estudi en col·laboració amb la resta 

de les administracions públiques concernides que analitzarà la conveniència i la viabili-
tat d’implementar un Registre de garanties, avals i dipòsits, amb l’objectiu d’aglutinar 
els diversos avals i dipòsits individuals constituïts per una entitat en un de general amb 
la finalitat de suplir els diferents avals que actuen com a garantia per a la realització 
d’obres o activitats. Aquest estudi ha d’analitzar la viabilitat d’un aval global per a totes 
les administracions que actuen a Catalunya [transacció amb esm. 163 GP PSCUnits 
i amb esm. 177 GP Cs].

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera. Adaptació reglamentària
[Esm. de supressió 188 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].
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Disposició transitòria segona. Desplegament tecnològic de la tramitació 
unificada
Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti la tramitació 

unificada dels procediments per a l’exercici d’activitats econòmiques de competèn-
cia de les administracions locals, es podrà gestionar la tramitació unificada des del 
portal únic previst en l’article 11 d’aquesta Llei, i serà responsabilitat de l’Adminis-
tració local la definició del procediment administratiu transitori corresponent als 
tràmits municipals.

Disposició transitòria tercera. Desplegament tecnològic del pagament 
electrònic de les taxes municipals
Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti el pagament 

electrònic de les taxes associades als procediments d’activitat econòmica de compe-
tència de les administracions locals, es pot gestionar el procediment des del portal 
electrònic únic per a les empreses previst en l’article 11 d’aquesta Llei, i serà respon-
sabilitat de l’Administració local la definició del procediment administratiu transito-
ri de la carta de pagament corresponent a les taxes municipals.

Disposició transitòria quarta. Tramesa de comunicacions relatives a 
l’inici d’activitats empresarials abans de l’adhesió dels ajuntaments a la 
Finestreta Única Empresarial
La comunicació relativa a l’inici d’una activitat empresarial presentada a les ad-

ministracions públiques de Catalunya s’ha de trametre a l’administració competent 
per mitjà de l’extranet de les administracions públiques de Catalunya quan es tracti 
d’ajuntaments encara no adherits a la Finestreta Única Empresarial.

Disposició transitòria cinquena. Règim dels procediments iniciats abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen 

per la normativa anterior, sense perjudici del dret de la persona interessada a desistir 
del procediment iniciat i acollir-se a les disposicions d’aquesta Llei.

Disposició transitòria sisena. Habilitació d’entitats col·laboradores de 
l’Administració
Es consideren habilitades per col·laborar amb les administracions públiques en 

l’execució dels plans d’inspecció i control de l’exercici de les activitats compreses 
en aquesta Llei, mentre no s’aprovi el procediment reglamentari corresponent, se-
gons la previsió de l’article 40 d’aquesta Llei, les entitats col·laboradores habilitades 
per operar a Catalunya en matèria de seguretat pública dins l’àmbit de prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, els especta-
cles públics i les activitats recreatives, i en matèria de medi ambient dins l’àmbit de 
prevenció i control ambiental de les activitats, o en altres matèries, sempre que les 
funcions per les quals estan habilitades, i el personal habilitat i els mitjans de què 
disposin, els permetin desenvolupar correctament les funcions d’execució dels plans 
d’inspecció i control previstes en aquesta Llei.

Disposició transitòria setena. Caducitat títol habilitants durant la pandèmia del 
SARS-CoV-2

Mentre duri la situació excepcional produïda per la pandèmia de coronavirus SARS-
CoV-2, els terminis establerts a l’article 35.1 per a la caducitat dels títols habilitants són 
els següents:

a) Quan no s’ha iniciat l’activitat comunicada transcorreguts sis mesos des de la pre-
sentació de la comunicació.

b) Quan s’interromp l’activitat de l’establiment més de dotze mesos consecutius d’in-
activitat [Esm. 191 SP PPC].
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Disposició derogatòria
Es deroguen les disposicions legals i reglamentàries següents:
a) Els Títols I i II, l’apartat 1 de l’article 21 del Títol III i les Disposicions addicionals 

Primera i Segona, Quarta, Cinquena, Sisena, Setena i novena, la Disposició transitòria 
Primera, la Disposició transitòria Tercera, les Disposicions finals Primera i Segona i 
Tercera, i els Annexos I i II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica.

b) Les lletres b), c) i d) de l’article 124 del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives [Esm. 192 GP JxCat, 
GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Disposicions finals

Disposició final primera. Projectes de reindustrialització
El Govern de la Generalitat ha de desplegar reglamentàriament el procés d’or-

denació dels projectes de reindustrialització que, des de l’anticipació i la capacitat 
preventiva, permetin contribuir a la transició cap a un nou model industrial de més 
valor afegit, tot garantint un impacte positiu en l’àmbit econòmic, social i territorial.

Disposició final primera bis. Modificació del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme [esm. tècnica per traslladar les 
disposicions addicionals noves a aquesta disposició final]

Es modifica l’article 187.2 c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,

que resta redactat de la manera següent:
«c) Els actes esmentats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g) i i), que es duguin 

a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.» [Esm. 168 GP JxCat, GP 
ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

S’afegeix la lletra i) a l’article 187 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:

«i) Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’ave ries 
de les d’infraestructures de serveis tècnics a què fa referència la lletra a) de l’article 34.5 
bis, excepte les que d’acord amb la legislació de telecomunicacions estiguin subjectes al 
règim de declaració responsable que s’hi estableix.» [Esm. 169 GP JxCat, GP ERC, 
GP Cs, GP PSCUnits].

Disposició final segona. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis
1. Es modifica l’article 20 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i se-

guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que resta redactat de la manera següent:

«Article 20. Intervenció municipal
»1. Les administracions municipals a les quals correspongui tramitar les llicèn-

cies d’obres, en exercici de la seva competència municipal en matèria de prevenció 
d’incendis i sense perjudici de les altres actuacions que duguin a terme d’acord amb 
el que estableixi la normativa de règim local, abans de dictar la resolució correspo-
nent han de verificar, en els casos que determinin la normativa tècnica, la normati-
va 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 prevenció i seguretat en ma-
tèria d’incendis. En els supòsits detallats en l’annex 1, aquesta verificació l’ha de fer 
l’Administració de la Generalitat d’acord amb l’article 22, i l’acte de comprovació 
s’ha de fer d’acord amb les condicions establertes per l’article 25.
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»2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació, d’acord amb la seva 
regulació específica o d’acord amb la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que 
no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a la posada en funcionament.

»Segons el que preveu l’article 31 de l’esmentada Llei de facilitació, tant per a 
aquells supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar acompanyada del certificat 
acreditatiu de l’adequació de l’establiment, signat per la persona tècnica competent, 
com per als supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar també acompanyada 
per un projecte tècnic signat per la persona tècnica competent, aquest certificat ha 
d’acreditar també el compliment de les mesures de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.

»3. Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, d’acord amb 
la seva regulació específica, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la 
verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèvia-
ment a la posada en funcionament. La declaració responsable ha de contenir l’as-
severació que el titular disposa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica 
competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l’establi-
ment o l’activitat, incloses les relatives a la prevenció i la seguretat en matèria d’in-
cendis, i ha d’incorporar les dades identificadores del tècnic o tècnica competent.

»4. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 que es consideren de risc 
important i que no requereixen llicència d’obres i no es troben subjectes a llicència 
municipal per a establiments oberts al públic, resten subjectes a l’informe previ per 
risc d’incendi emès per la direcció general competent en matèria de prevenció i ex-
tinció d’incendis, amb la presentació prèvia a l’Administració municipal correspo-
nent del projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació 
tècnica aplicable en matèria d’incendis. Sobre aquests establiments s’ha de fer l’acte 
de comprovació d’acord amb les condicions establertes per l’article 25.

»5. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 que es consideren de risc 
important i que es troben subjectes a un règim de llicència municipal resten sub-
jectes al règim d’intervenció administrativa en matèria d’incendis per part de l’Ad-
ministració de la Generalitat, el qual s’integra en els processos d’obtenció d’aquesta 
llicència.

»6. Els actes de comprovació prèvia a la posada en funcionament, la revisió o el 
control periòdic d’una activitat només els pot establir una norma amb rang de llei.

»7. Les administracions municipals poden exercir l’acció inspectora i, si escau, el 
règim sancionador que correspongui sobre els establiments, les activitats i els edi-
ficis posteriorment a la posada en funcionament o l’ocupació, i poden establir plans 
i programes d’inspecció. A aquests efectes, les administracions municipals poden 
adaptar l’organització, en la mesura del que sigui convenient, als procediments i les 
condicions que estableix la secció quarta, referida a la inspecció, i la secció cinque-
na, referida al règim sancionador, del capítol III del títol IV, complementàriament 
als procediments i les normes de règim local.»

2. Es modifica l’article 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i se-
guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que resta redactat de la manera següent:

«Article 25. Acte de comprovació
»1. La intervenció administrativa de l’Administració de la Generalitat immedia-

tament anterior a l’inici d’una activitat, a la posada en funcionament d’un establi-
ment o d’una infraestructura o a l’ocupació d’un edifici, o a una modificació signi-
ficativa d’aquests, s’efectua, amb caràcter general i sense perjudici del que estableix 
l’apartat 5, en els supòsits subjectes al control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb la secció segona.

»2. En els casos que estableix l’apartat 1, les persones titulars de l’establiment, 
l’activitat, la infraestructura o l’edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora 
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de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, 
que efectuï un acte de comprovació per verificar que l’establiment, l’activitat, la in-
fraestructura o l’edifici compleixen totes les prescripcions que estableix la legislació 
sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament, 
les establertes per a l’autorització o llicència sol·licitada.

»3. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el certificat de l’acte de comprovació 
en format digital i trametre’l electrònicament, a través dels canals habilitats per la 
Finestreta Única Empresarial, en el període màxim d’un mes des de la sol·licitud, 
per tal de fer-lo arribar a les administracions competents sobre aquesta activitat o 
establiment, així com a la direcció general competent en matèria de prevenció i ex-
tinció d’incendis.

»4. Per iniciar l’activitat o l’ocupació corresponents, es requereix haver obtingut 
el certificat d’acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·laboradora de 
l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, així 
com donar compliment a la resta de requisits per a l’inici de l’activitat econòmica 
que preveu la resta de la normativa d’aplicació.

»5. Es pot determinar, per ordre del conseller o consellera del departament com-
petent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, els supòsits que resten exceptu-
ats de l’acte de comprovació, d’entre els que estableix l’annex 1.

»6. El contingut del certificat acreditatiu de l’acte de comprovació s’ha d’establir 
per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis.

»7. En el cas d’infraestructures promogudes per una administració pública, l’acte 
de comprovació ha de ser efectuat per personal del Cos de Bombers de la Generali-
tat o per personal tècnic adscrit a la direcció general competent en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis facultat per desenvolupar aquesta funció.

»8. L’emissió d’un certificat d’acte de comprovació favorable és un requisit ne-
cessari per posar en marxa la infraestructura corresponent.»

Disposició final segona bis. Principi d’autonomia local
Les disposicions d’aquesta llei s’han d’entendre amb el ple respecte al principi d’au-

tonomia local, ateses les competències que exerceixen en el marc de la normativa en ma-
tèria de règim local i de forma coordinada amb la resta de les d’administracions publi-
ques concernides [transacció amb esm. 18 GP CatECP, esm. 32 GP CatECP, esm. 36 
GP CatECP, esm. 39 GP CatECP, esm. 43 GP CatECP, esm. 47 GP CatECP, esm. 
53 GP CatECP, esm. 69 GP CatECP i esm. 94 GP CatECP].

Disposició final tercera. Modificació de l’annex III de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats
[Esm. de supressió 196 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Disposició final quarta. Adaptació de la referència a la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
[Esm. de supressió 197 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Disposició final cinquena. Autorització de refosa de lleis
1. D’acord amb l’article 63.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’autoritza 

el Govern perquè, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, elabori una refosa de les lleis següents, incorporant-hi les modificacions que 
s’introdueixen mitjançant aquesta Llei, la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica i, en el seu cas, [Esm. 199 GP JxCat, 
GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits] les que hagin introduït altres lleis. La refosa ha de 
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comprendre també la regularització, l’aclariment i l’harmonització de les disposi-
cions esmentades.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les acti-
vitats.

Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya.
2. S’autoritza el Govern perquè, en el termini de 9 mesos, a partir de l’entrada en 

vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic la normativa pròpia amb rang de llei regu-
ladora dels tributs cedits.

L’autorització per a la refosa inclou també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne 
i harmonitzar-ne el contingut, tot aplicant criteris d’estructura i sistematització de l’ar-
ticulat conforme a les regles que deriven del marc jurídic vigent [Esm. 173 GP JxCat, 
GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Disposició final sisena. Entrada en vigor
1. Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.
2. Pel què fa a l’adaptació de les administracions públiques catalanes en relació al 

model de relació amb les empreses, a la incorporació dels diferents procediments ad-
ministratius a la Cerca guiada i a la incorporació de les diferents col·leccions de dades 
estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres, que la llei preveu, la 
seva entrada en vigor serà en un termini màxim de dos anys [Transacció amb esm. 165 
GP PSCUnits].

Disposició final. Actualització de l’annex
Les actualitzacions de l’annex poden ser aprovades per ordre del conseller o conselle-

ra del departament competent en matèria d’empresa, un cop escoltades les valoracions 
realitzades per la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica prevista en l’ar-
ticle 20 d’aquesta Llei [Esm. 201 GP JxCat, GP ERC, GP Cs, GP PSCUnits].

Annex. Activitats econòmiques desenvolupades en un establiment 
sotmeses al règim d’intervenció previst a l’article 31 d’aquesta Llei

Observacions generals
1. La classificació de les activitats d’aquest annex s’ha realitzat d’acord amb el 

que estableix el Decret 137/2008, del 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació 
catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Per veure les notes expli-
catives i les activitats contingudes en cadascun dels epígrafs consulteu l’esmentat 
Decret.

2. La classificació continguda en aquest annex és d’aplicació en defecte de nor-
mativa sectorial que reguli la competència municipal sobre l’obertura de l’establi-
ment, i queden exemptes d’aquesta regulació les activitats detallades a la disposició 
addicional setzena d’aquesta Llei. Respecte a la regulació sectorial, cal consultar 
l’eina de cerca guiada o la normativa sectorial corresponent.

3. Les activitats amb paràmetres compresos en les dues primeres columnes no 
requereixen un informe de compatibilitat urbanística. Tampoc requereixen de per-
mís d’abocament previ, sempre que estiguin connectades al sistema públic de sane-
jament.
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Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe previ 
d’incendis

A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Observació: s’exclou l’autoconsum.

01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen

0130 Vivers i conreus de 
plantes ornamentals 
Observació: s’exclouen 
les empreses que 
es dediquen a la 
producció, la protecció 
i el tractament de 
material vegetal i 
les empreses que 
es dediquen a la 
neteja de cereals de 
fecundació autògama 
i de lleguminoses 
per dedicar-los a la 
sembra.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

0141 Explotació de bestiar 
boví per a la producció 
de llet

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
unitats.

0142 Explotació de bestiar 
boví (excepte per a 
la producció de llet) i 
búfals

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
unitats.

0143 Explotació de cavalls i 
altres equins

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
unitats.

0144 Explotació de camells i 
altres camèlids

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
unitats.

0145 Explotació de bestiar 
oví i cabrum

Si els caps de 
bestiar són ≤ 10 
unitats.

0146 Explotació de bestiar 
porcí

Si els caps de 
bestiar són 
≤ 10 unitats, i 
≤ 5 unitats en 
cas de truges 
reproductores.

0147 Avicultura Si els caps de 
bestiar són ≤ 30 
unitats.

0149 Altres explotacions de 
bestiar

Si els caps de 
bestiar són ≤ 5 
URP (1 URP =1 
plaça de vacum 
de llet).

02 Silvicultura i explotació forestal

0240 Serveis de suport a la 
silvicultura

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.
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Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe previ 
d’incendis

C Indústries manufactureres

11 Fabricació de begudes

1107 Fabricació de begudes 
analcohòliques; 
producció d’aigües 
minerals i altres tipus 
d’aigües embotellades

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

18 Arts gràfiques i suports enregistrats

181 Arts gràfiques i 
activitats dels serveis 
que s’hi relacionen 
Observació: s’exclouen 
les activitats incloses 
a la Llei 20/2009, del 4 
de desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

182 Reproducció de 
suports enregistrats 
Observació: s’exclouen 
les activitats incloses 
a la Llei 20/2009, del 4 
de desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010 del 18 de febrer.

32 Indústries manufactureres diverses

322 Fabricació 
d’instruments musicals 
Observació: s’exclouen 
les activitats incloses 
a la Llei 20/2009, del 4 
de desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.
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323 Fabricació d’articles 
d’esport Observació: 
s’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, de 18 de febrer.

324 Fabricació de jocs i 
joguines Observació: 
s’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

325 Fabricació 
d’instruments i 
subministraments 
mèdics i odontològics 
Observació: s’exclouen 
les activitats incloses 
a la Llei 20/2009, del 4 
de desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

329 Altres indústries 
manufactureres 
diverses Observació: 
s’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

F Construcció 

41 Construcció d’immobles 

411 Promoció immobiliària Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2.

Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda 
> 500 m2.



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 155 

Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe previ 
d’incendis

412 Construcció d’edificis Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície 
construïda 
> 500 m2 i/o si 
disposen de 
magatzem de 
materials [esm. 
202 SP CUP-CC]. 
Se n’exclouen 
les activitats 
que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès 
a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.

42 Construcció d’obres d’enginyeria civil 

421 Construcció de 
carreteres, vies fèrries, 
ponts i túnels 

Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície 
construïda 
> 500 m2 i/o si 
disposen de 
magatzem de 
materials [esm. 
202 SP CUP-CC]. 
Se n’exclouen 
les activitats 
que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès 
a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.

422 Construcció de xarxes Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície 
construïda 
> 500 m2 i/o si 
disposen de 
magatzem de 
materials [esm. 
202 SP CUP-CC]. 
Se n’exclouen 
les activitats 
que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès 
a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.
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429 Construcció d’altres 
obres d’enginyeria civil 

Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície 
construïda 
> 500 m2 i/o si 
disposen de 
magatzem de 
materials [esm. 
202 SP CUP-CC]. 
Se n’exclouen 
les activitats 
que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès 
a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.

43 Activitats especialitzades de la construcció 

431 Preparació d’obres Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície 
construïda 
> 500 m2 i/o si 
disposen de 
magatzem de 
materials [esm. 
202 SP CUP-CC]. 
Se n’exclouen 
les activitats 
que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès 
a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.

432 Instal·lacions d’edificis 
i obres 

Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície 
construïda 
> 500 m2 i/o si 
disposen de 
magatzem de 
materials [esm. 
202 SP CUP-CC]. 
Se n’exclouen 
les activitats 
que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès 
a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.
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433 Acabament d’edificis Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície 
construïda 
> 500 m2 i/o si 
disposen de 
magatzem de 
materials [esm. 
202 SP CUP-CC]. 
Se n’exclouen 
les activitats 
que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès 
a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.

439 Altres activitats 
especialitzades de la 
construcció 

Si disposen 
d’oficines i 
la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen 
d’oficines de 
superfície 
construïda 
> 500 m2 i/o si 
disposen de 
magatzem de 
materials [esm. 
202 SP CUP-CC]. 
Se n’exclouen 
les activitats 
que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès 
a l’aplicació del 
RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010.

Les activitats que disposin de 
magatzem industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.

G Comerç a l’engròs i al detall Observació: els comerços a l’engròs que cal considerar 
establiments industrials són els que superen els 3 milions de MJ de càrrega de foc o bé aquells 
on no és possible l’autoabastament personal per a superar l’alçada d’emmagatzematge que ho 
possibilita.

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

451 Venda de vehicles de 
motor

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 158

Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe previ 
d’incendis

453 Venda de recanvis i 
accessoris de vehicles 
de motor

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

454 Venda, manteniment 
i reparació de 
motocicletes, i 
dels seus recanvis 
i accessoris 
Observacions: s’inclou 
en aquest CCAE 
la venda d’altres 
mitjans de transport. 
Se n’exclouen el 
manteniment i la 
reparació ja regulats 
per la Llei 20/2009.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

46 Comerç a l’engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor 

461 Intermediaris de 
comerç 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

463 Comerç a l’engròs 
d’aliments, begudes 
i tabac Observació: 
s’exclou el comerç a 
l’engròs de productes 
d’origen animal (CCAE 
4632, 4638 i 4639).

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

464 Comerç a l’engròs 
d’articles d’ús 
domèstic 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.
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465 Comerç a l’engròs 
d’equips per a les 
tecnologies de 
la informació i la 
comunicació (TIC) 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

466 Comerç a l’engròs 
d’altra maquinària i 
equips 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es trobin 
inclosos a l’Annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

467 Altres tipus de comerç 
a l’engròs especialitzat 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

469 Comerç a l’engròs no 
especialitzat 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
industrials, als quals és 
aplicable el RSCIEI, i es troben 
inclosos a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer.

47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes 

471 Comerç al detall 
en establiments no 
especialitzats 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.
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472 Comerç al detall 
d’aliments, begudes 
i tabac Observació: 
s’exclouen les 
carnisseries amb 
obrador i les fleques 
amb forns de potència 
> 7,5 kW ja regulades 
per la Llei 20/2009.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

474 Comerç al detall 
d’equips per a les TIC 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

475 Comerç al detall 
d’altres articles d’ús 
domèstic 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

476 Comerç al detall 
d’articles culturals i 
recreatius 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

477 Comerç al detall 
d’altres articles en 
establiments 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

H Transport i emmagatzematge 

49 Transport terrestre; transport per canonades 

494 Transport de 
mercaderies per 
carretera i mudances 

Si es tracta 
d’empreses 
de transport o 
transportistes 
professionals 
amb un màxim 
de 2 vehicles i 
sense magatzem 
regulador.

En el cas de 
naus d’empreses 
de camions 
o furgonetes 
de logística, 
terres campes 
d’aparcament de 
vehicles, etc.

Sempre que 
l’emmagatzematge de vehicles 
estigui classificat a l’annex 2 
de la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer.

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport

521 Dipòsit i 
emmagatzematge 
Observació: s’exclouen 
els magatzems 
d’activitats afectats 
per algun dels annexos 
de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre.

Tots. Les activitats incloses a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.
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5221 Activitats afins al 
transport terrestre 
Observació: s’exclouen 
les activitats afectades 
per algun dels annexos 
de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre .

Totes. Les activitats 
d’emmagatzematge de 
vehicles classificades a 
l’annex 2 de la Llei 3/2010: 
Aparcament de vehicles 
amb superfície construïda 
> 2.000 m2, o bé si disposa 
de dues o més plantes sota 
rasant, o bé si es troba 
situat sota un edifici i té 
una superfície construïda 
> 750 m2. Emmagatzematge 
(estacionament) de vehicles 
destinats al servei de transport 
de persones o mercaderies, 
si està a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de febrer. 
Terminal de transport de 
persones, si disposa de 
superfície construïda > 500 m2 
o presenta un aforament 
> 500 persones. Estació o 
intercanviador de transport 
terrestre, si es troba situat en 
planta sota rasant o presenta 
un aforament > 500 persones.

53 Activitats postals i de correus 

531 Activitats postals 
nacionals 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

532 Altres activitats postals 
i de correus 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

I Hostaleria 

55 Serveis d’allotjament

551 Hotels i allotjaments 
similars

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20

552 Allotjaments turístics i 
altres de curta durada

Aplicable als 
establiments de 
turisme rural i als 
habitatges d’ús 
turístic i,en general, 
a tota modalitat 
d’allotjament turístic 
que es pugui dur a 
terme en edificis o 
establiments amb 
ús característic 
residencial d’habi-
tatge. Observació: 
La cèdula d’habi-
tabilitat equival al 
certificat tècnic 
justificatiu en 
els termes que 
estableix l’article 
31.1.

Tots. 
Observacions: 
s’exclouen 
les modalitats 
d’establiments 
de turisme rural, 
els habitatges 
d’ús turístic 
i, en general, 
tota modalitat 
d’allotjament 
turístic que es 
pugui dur a terme 
en edificis o 
establiments amb 
ús característic 
residencial 
d’habitatge.

Si el nombre de places 
disponibles > 20.
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559 Altres tipus 
d’allotjament

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

56 Serveis de menjar i begudes 

561 Restaurants i 
establiments de menjar

Tots. Si la superfície construïda 
> 500 m2 o l’aforament > 500 
persones [esm. 203 SP CUP-
CC].

562 Provisió de 
menjars preparats 
Observacions: resten 
incloses les activitats 
comercials al detall, 
sense consumició en 
l’establiment, i aquelles 
activitats no previstes 
en el punt 7.2 de la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

563 Establiments de 
begudes
Observacions: 
s’exclouen les 
activitats de caràcter 
extraordinari, les de 
règim especial i amb 
reservats annexos 
regulades per la Llei 
11/2009, del 6 de juliol.

Tots.
Observacions: 
s’exclouen els 
espectacles 
públics musicals 
i les activitats 
recreatives 
musicals regulats 
per la Llei 
11/2009 amb 
una superfície 
> 500m2 i un 
aforament > 500 
persones.

Si la superfície construïda 
> 500 m2 o l’aforament > 500 
persones [esm. 203 SP CUP-
CC].

J Informació i comunicacions Observació: s’exclouen les activitats considerades industrials.

58 Edició 

581 Edició de llibres, 
periòdics i altres 
activitats d’edició
Observació: s’exclouen 
les impremtes 
(incloses CCAE 181).

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

582 Edició de programes 
informàtics 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

59 Cinema i vídeo; enregistrament de so 

591 Activitats de cinema, 
vídeo i programes de 
televisió 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2. 
Observació: 
s’exclouen les 
activitats de 
projecció de 
pel·lícules en sales 
cinematogràfiques.

Totes les activitats 
de projecció de 
pel·lícules en sales 
cinematogràfiques. 
La resta 
d’establiments 
si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

Totes les activitats de 
projecció de pel·lícules en 
sales cinematogràfiques
La resta d’establiments 
d’activitats recreatives o de 
concurrència pública amb 
una superfície > 500 m2 o un 
aforament de > 500 persones.

592 Activitats 
d’enregistrament de 
so i edició musical 
Observació: si es fan 
enregistraments en 
directe, s’inclou en les 
activitats d’espectacles 
(CCAE 900).

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.
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60 Ràdio i televisió

601 Activitats de 
radiodifusió

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

602 Activitats de 
programació i emissió 
de televisió

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m2 o un 
aforament de > 500 persones.

61 Telecomunicacions

619 Altres activitats de 
telecomunicacions

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

62 Serveis de tecnologies de la informació 

620 Serveis de tecnologies 
de la informació 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

63 Serveis d’informació 

631 Processament de 
dades i allotjament; 
portals web 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

639 Altres serveis 
d’informació 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

6419 Altres tipus de 
mediació monetària

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

642 Activitats de les 
societats hòlding

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

643 Inversió col·lectiva, 
fons i entitats similars

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

649 Altres tipus de 
mediació financera

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria

651 Assegurances Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

652 Reassegurances Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

653 Fons de pensions Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d’assegurances

661 Activitats auxiliars de 
la mediació financera, 
excepte assegurances 
i fons de pensions

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

662 Activitats auxiliars 
d’assegurances i fons 
de pensions

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.
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663 Activitats de gestió de 
fons

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

L Activitats immobiliàries 

68 Activitats immobiliàries 

681 Compravenda de 
béns immobiliaris per 
compte propi 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

682 Lloguer de béns 
immobiliaris per 
compte propi 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

683 Activitats immobiliàries 
per compte d’altri 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

M Activitats professionals, científiques i tècniques 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 

691 Activitats jurídiques Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

692 Activitats comptables, 
d’auditoria i 
d’assessoria fiscal 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

70 Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 

701 Activitats de seus 
centrals 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

702 Activitats de 
consultoria de gestió 
empresarial 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

71 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria 

711 Serveis tècnics 
d’arquitectura i 
enginyeria 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

712 Anàlisis i assajos 
tècnics Observació: 
s’exclouen els 
laboratoris d’anàlisi i 
recerca previstos a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.23 
dels annexos II i III).

Si la superfície 
construïda 
destinada a 
laboratoris és 
≤ 50 m2 (excloent-
ne despatxos, 
magatzems i 
altres àrees 
auxiliars) i sempre 
que la superfície 
construïda total 
sigui ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
destinada a 
laboratoris és 
> 50 m2 (excloent-
ne despatxos, 
magatzems i 
altres àrees 
auxiliars) o 
sempre que 
la superfície 
construïda total 
sigui > 500 m2.

73 Publicitat i estudis de mercat 

731 Publicitat Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

732 Estudis de mercat i 
enquestes d’opinió 
pública 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.
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74 Altres activitats professionals i tècniques 

741 Activitats de disseny 
especialitzat 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

742 Activitats de fotografia 
Observació: s’exclouen 
els laboratoris 
industrials de 
fotografia previstos a 
la Llei 20/2009 (codi 
12.24 de l’Annex II).

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m2. En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

743 Activitats de traducció 
i d’interpretació 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

749 Altres activitats 
professionals 
i tècniques no 
classificades en altres 
apartats

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

N Activitats administratives i serveis auxiliars 

77 Activitats de lloguer 

771 Lloguer de vehicles de 
motor 

Si només es 
disposa de zones 
d’ús administratiu, 
quan la superfície 
construïda 
≤ 500 m2. 
Sense zona 
d’aparcament de 
vehicles. 

– Si les zones 
d’ús administratiu 
presenten 
una superfície 
construïda 
> 500 m2. - 
O si disposa 
d’aparcament de 
vehicles.

Si disposa d’aparcament de 
vehicles, sempre que estigui 
situat en una segona o més 
plantes sota rasant, o bé 
si es troba situat sota un 
edifici i tingui una superfície 
construïda > 750 m2 o bé, en 
qualsevol altre cas, quan tingui 
una superfície construïda 
> 2.000 m2.

772 Lloguer d’efectes 
personals i efectes 
domèstics 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

773 Lloguer de maquinària, 
equips i béns tangibles 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

774 Arrendament de 
propietat intel·lectual, 
excepte drets d’autor 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

78 Activitats relacionades amb l’ocupació 

781 Activitats de 
les agències de 
col·locació 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

782 Activitats de les 
empreses de treball 
temporal 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

783 Altres tipus de provisió 
de recursos humans 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats 
que s’hi relacionen

791 Activitats de les 
agències de viatges i 
operadors turístics

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

799 Altres serveis de 
reserves i activitats 
que s’hi relacionen

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.
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80 Activitats de seguretat i investigació

801 Activitats de seguretat 
privada

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

802 Serveis de sistemes de 
seguretat

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

803 Activitats d’investigació Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria

811 Serveis integrals a 
edificis i instal·lacions

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

812 Activitats de neteja Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

813 Activitats de jardineria Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

82 Activitats administratives d’oficina i auxiliars 

821 Activitats 
administratives i 
auxiliars d’oficina 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

822 Activitats de centres 
d’atenció telefònica 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

823 Organització de 
convencions i fires de 
mostres 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

829 Altres activitats de 
suport a les empreses 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

O Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria

84 Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria

841 Administració pública 
i de la política 
econòmica i social

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

842 Prestació de serveis 
a la comunitat en 
general

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

843 Seguretat Social 
obligatòria

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 500 m2.

P Educació

85 Educació

851 Educació preprimària Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 
m o una superfície > 300 m² 
construïts.

852 Educació primària Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 m 
o una superfície > 2.000 m² 
construïts.
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853 Educació secundària Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 m 
o una superfície > 2.000 m² 
construïts.

854 Educació 
postsecundària

Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 m 
o una superfície > 2.000 m² 
construïts.

855 Altres activitats 
d’educació

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 m 
o una superfície > 2.000 m² 
construïts.

856 Activitats auxiliars 
d’educació

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15 m 
o una superfície > 2.000 m² 
construïts.

Q Activitats sanitàries i de serveis socials

86 Activitats sanitàries 

862 Activitats mèdiques i 
odontològiques
Observació: s’exclouen 
els hospitals, les 
clíniques i els esta-
bliments sanitaris amb 
ingrés de pacients 
regulats per la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.25).

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

Tots els establiments 
classificats com d’ús 
hospitalari d’acord amb el 
CTE. Establiments d’ús sanitari 
de caràcter ambulatori, si 
tenen una alçada d’evacuació 
de més de 15 m i una 
superfície per planta > 750 m² 
construïts.

869 Altres activitats 
sanitàries
Observació: s’exclouen 
les activitats regulades 
per la Llei 20/2009, del 
4 de desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda 
> 120 m2.

87 Activitats de serveis socials amb allotjament
Observacions: s’exclouen els hospitals i les clíniques amb ingrés de pacients regulats per la 
Llei 20/2009 (codi 12.25).

871 Activitats de 
serveis socials amb 
allotjament i cures 
d’infermeria

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

Totes les residències 
assistides per a persones 
grans. Tots els centres 
sociosanitaris. Tots els 
establiments classificats com 
d’ús hospitalari d’acord amb el 
CTE. Establiments d’ús sanitari 
de caràcter ambulatori, si 
tenen una alçada d’evacuació 
de més de 15m i una 
superfície per planta > 750 m² 
construïts.

872 Activitats de 
serveis socials 
amb allotjament 
a persones amb 
discapacitat psíquica, 
malalts mentals i 
drogodependents

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

873 Activitats de 
serveis socials amb 
allotjament a persones 
grans i persones amb 
discapacitat física

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.
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Requereix informe previ 
d’incendis

879 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials amb 
allotjament

Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

88 Activitats de serveis socials sense allotjament
Observació: s’exclouen els hospitals de dia i els centres d’assistència primària regulats per la 
Llei 20/2009 (codi 12.26).

881 Activitats de serveis 
socials sense 
allotjament a persones 
grans i persones amb 
discapacitat

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

Tots els centres de dia. Tots 
els establiments classificats 
com d’ús hospitalari d’acord 
amb el CTE. Establiments d’ús 
sanitari de caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de més de 15m i 
una superfície per planta > 750 
m² construïts. Establiments 
d’activitats recreatives o de 
pública concurrència amb 
una superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

889 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials 
sense allotjament

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

Establiments d’ús sanitari de 
caràcter ambulatori, si tenen 
una alçada d’evacuació de 
més de 15m i una superfície 
per planta > 750 m² construïts.
Observació: s’exclouen les 
activitats regulades per la Llei 
20/2009, del 4 de desembre.

8891 Activitats d’atenció 
diürna d’infants

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’ús sanitari 
de caràcter ambulatori, si 
tenen una alçada d’evacuació 
de més de 15m i una 
superfície per planta > 750 
m² construïts. Establiments 
d’activitats recreatives o de 
pública concurrència amb 
una superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

8899 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials 
sense allotjament ncaa

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

Establiments d’ús sanitari 
de caràcter ambulatori, si 
tenen una alçada d’evacuació 
de més de 15m i una 
superfície per planta > 750 
m² construïts. Establiments 
d’activitats recreatives o de 
pública concurrència amb 
una superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 

90 Activitats de creació, artístiques i d’espectacles

9001 Arts escèniques Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

9002 Activitats auxiliars a 
les arts escèniques

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

9003 Creació artística i 
literària

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

9004 Gestió de sales 
d’espectacles

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².
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Requereix informe previ 
d’incendis

91 Activitats de biblioteques, arxius i museus 

910 Activitats de 
biblioteques, arxius i 
museus 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

92 Jocs atzar i apostes

920  Jocs atzar i apostes Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

93 Activitats esportives, recreatives i entreteniment

931 Activitats esportives
Observació: s’exclouen 
els camps de golf 
previstos a la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.35 
de l’Annex II).

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

9311 Gestió d’instal·la-
cions esportives
Observació: 
s’exclouen les 
pistes permanents 
de curses i de 
proves per a 
vehicles motoritzats 
previstes a la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 
12.52).

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o 
un aforament de > 500 
persones [esm. 204 GP 
JxCat i GP ERC].

9312 Activitats de clubs 
esportius 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

9313 Activitats dels 
gimnasos 

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

9319  Altres activitats 
relacionades amb 
l’esport 

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

932 Altres activitats 
recreatives i 
entreteniment

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.
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9329 Altres activitats 
recreatives i 
d’entreteniment 
ncaa Observacions: 
s’exclouen les 
activitats de caràcter 
extraordinari, les de 
règim especial i amb 
reservats annexos 
regulades per la Llei 
11/2009, del 6 de juliol.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².
Observacions: 
s’exclouen els 
espectacles 
públics musicals 
i les activitats 
recreatives 
musicals 
regulades per la 
Llei 11/2009 amb 
una superfície 
> 500 m² i una 
aforament > 500 
persones.

Establiments d’activitats 
recreatives o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² o un 
aforament de > 500 persones.

94 Activitats associatives

941 Activitats 
organitzacions 
empresarials i 
professionals

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

942 Activitats sindicals Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda 
> 500 m².

949 Activitats associatives 
diverses

Si la superfície 
construïda 
≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda  
> 500 m².

95 Reparació d’ordinadors, efectes personals i domèstics

951 Reparació 
d’ordinadors i equips 
de comunicació

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m². En altres casos, si la 
superfície construïda > 2.000 
m².

952 Reparació d’efectes 
personals i domèstics

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

 Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m². En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

96 Altres activitats de serveis personals 

9601 Rentatge i neteja de 
peces tèxtils i de 
pell Observacions: 
s’exclouen les 
bugaderies industrials 
regulades per la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.39), 
i les instal·lacions per 
a la neteja en sec 
(Annex II i III codi 
12.41).

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m². En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.

9602 Perruqueria i altres 
tractaments de bellesa

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m². En altres casos, 
si la superfície construïda 
> 2.000 m2.
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9603 Pompes fúnebres 
i activitats que s’hi 
relacionen Observació: 
s’exclouen les 
activitats d’incineració 
regulades per la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Si es consideren establiments 
comercials: Establiments 
situats sota edificis de 
qualsevol ús amb una 
superfície construïda > 750 m². 
En altres casos, si la superfície 
construïda > 2.000 m2. Si 
es consideren establiments 
de pública concurrència: 
Establiments amb una 
superfície construïda > 500 m² 
o l’aforament > 500 persones 
[esm. 203 SP CUP-CC].

9604 Activitats de 
manteniment físic

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Si la superfície construïda 
> 500 m² o l’aforament > 500 
persones [esm. 203 SP CUP-
CC].

9609 Altres activitats de 
serveis personals ncaa
Observació: 
s’exclouen els 
serveis d’allotjament 
i ensinistrament 
d’animals de 
companyia regulats 
per la Llei 20/2009, del 
4 de desembre (codi 
12.33).

Si la superfície 
construïda 
≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda 
> 120 m².

Establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús amb 
una superfície construïda 
> 750 m². En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m².

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
José María Cano Navarro, GP Cs; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, GP JxCat; 

Alfons Montserrat Esteller, GP ERC; Alicia Romero Llano, GP PSC-Units; Lucas 
Silvano Ferro Solé, GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Santi 
Rodríguez i Serra, SP PPC; diputats
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Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’EMPRESA I CONEIXEMENT

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
El dia 29 d’octubre de 2020 es va nomenar la Ponència de la Comissió d’Em-

presa i Coneixement, integrada pels diputats Martí Pachamé Barrera, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Ali-
cia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Lucas 
Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal 
Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent; Santi Rodríguez Serra, del Subgrup del Partit Popular de Cata-
lunya, i Elsa Artadi i Vila, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que n’ha 
estat designada ponent relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 120.4 
del Reglament del Parlament.

Els dies 3 i 16 de novembre de 2020, de conformitat amb l’article 117.2 del Re-
glament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i ex-
perts en el marc de la Ponència (BOPC núm. 727, del dia 11 de novembre de 2020, 
pàgina 11).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit el dia 1 de desembre de 2020. Han assessorat la Ponència la lle-
trada Anna Casas i Gregorio i l’assessor lingüístic Agustí Espallargas Majó, i l’ha 
assistida els gestors parlamentaris Frederic Solé Ivern, i Maria José Bello Ruiz.

Una vegada tingudes les audiències i després d’estudiar el Projecte de llei de les 
àrees de promoció econòmica urbana i les esmenes presentades, d’acord amb el que 
disposa l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert 
l’Informe següent, que s’estructura en tres parts: la primera inclou l’ordenació de les 
esmenes amb relació al Projecte de llei i les recomanacions de la Ponència agrupa-
des per articles; la segona és un resum de les recomanacions de la Ponència i de les 
manifestacions i anuncis fets pels ponents que comporta la classificació de les esme-
nes en funció del grup parlamentari proposant, i la tercera es correspon amb el dic-
tamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les recomanacions de la Ponència.

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana 
(tram. 200-000017/12)

I. ORDENACIÓ DE LES ESMENES

TEXT PRESENTAT

Títol I. Regulació general

Capítol 1. Disposicions generals 

Article 1. Objecte i finalitat
1.1. L’objecte d’aquesta Llei és establir un sistema de col·laboració publicoprivada 

mitjançant la creació d’àrees de promoció econòmica urbana (APEU), de base pri-
vada però amb finalitat pública.

1.2. Les finalitats públiques d’interès general d’aquestes àrees són modernitzar 
i promocionar determinades zones urbanes, així com millorar la qualitat de l’en-
torn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta, 
complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; i incrementar la competitivi-
tat de les empreses, tot afavorint la creació d’ocupació.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1

1.1 L’objecte d’aquesta Llei és la creació d’àrees de promoció econòmica urbana 
(APEU) per tal de modernitzar, innovar i promocionar determinades zones urbanes, 
així com millorar la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; 
consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambiental-
ment eficient; i incrementar la competitivitat de les empreses, tot afavorint la creació 
d’ocupació.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1.

1.1 L’objecte d’aquesta Llei és la creació d’àrees de promoció econòmica urbana.

Apartat 2
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
[...]
1.2. Les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) tenen finalitats d’interès 

general. Per a la seva direcció i gestió s’estableix un sistema de col·laboració pú-
blic-privada entre l’administració local i una entitat privada creada a l’efecte.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De modificació a l’apartat 2 de l’article 1

1.2. Les finalitats públiques d’interès general d’aquestes àrees són modernitzar 
i promocionar determinades zones urbanes, així com millorar la qualitat de l’en-
torn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta, 
complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; reforçar la activitat econòmi-
ca i comercial del municipi.

Addició de nous apartats
Apartat 3
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
[...]
1.3 La competència de la promoció d’activitats econòmiques i empresarials dels 

municipis, així com també la planificació urbanística correspon a l’administració 
local.
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Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició de nou apartat 3 a l’article 1.

1.3. Donat el caràcter privat dels seus membres i les finalitats públiques de la 
seva intervenció, les APEUS es constituiran com a entitat urbanística col·laborado-
ra, mitjançant la figura de les Juntes de compensació. Son doncs, entitats de natura-
lesa administrativa i, en allò que afecti la seva intervenció pública els serà d’aplica-
ció la llei de contractes del sector públic.

Apartat 4
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició de nou apartat 4 a l’article 1.

1.4 Es reconeix la competència de les administracions locals en matèria de pro-
moció d’activitats econòmiques i empresarials en el seu municipi, això com de pla-
nificació urbanística.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 1 i 3.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 5 i 7, i el 

text del projecte, que consisteix en afegir a l’article 1 un apartat 3 amb el redactat 
següent: 

«1.3. La competència de la promoció d’activitats econòmiques i empresarials 
dels municipis i la planificació urbanística correspon a l’administració local en col-
laboració amb les altres administracions públiques, i amb el sector privat.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 2, 4 i 6.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació a totes les APEU que es constitueixen dins l’àmbit 

territorial de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica de supressió que consis-
teix en la supressió de tot el text de l’article 2.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Àrees de promoció econòmica urbana 
3.1. Per al compliment de l’objecte d’aquesta Llei es poden delimitar determina-

des zones urbanes contínues on es desenvolupin activitats econòmiques. Aquestes 
zones es denominen àrees de promoció econòmica urbana (APEU).

3.2. Les APEU són zones geogràfiques d’un municipi prèviament delimitades, 
integrades pels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei i que estan ubicats dins el 
seu àmbit, en les quals està previst l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar 
a les finalitats d’interès general que preveu l’article 1.2 anterior.

3.3. Les APEU es financen amb les contraprestacions econòmiques o quotes que 
s’estableixin obligatòriament, que tenen la condició de prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributari d’acord amb l’article 31.3 de la Constitució espanyola, i 
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amb la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, i altres recursos als quals fa referència l’article 26 d’aquesta Llei.

Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari a les quals es refereix 
aquest apartat s’han de regular mitjançant una ordenança municipal i es calcularan 
d’acord amb els paràmetres que estableixin aquesta Llei i el conveni que preveu 
l’article 13.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 3

3.2. Les APEU són zones geogràfiques d’un o diversos municipis prèviament 
delimitades, integrades pels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei i que estan 
ubicats dins el seu àmbit, en les quals està previst l’execució d’un pla d’actuació que 
s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general que preveu l’article 1.2 anterior.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (4)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 3

Article 3. Àrees de promoció econòmica urbana 
[...]
3.2. Les APEU són zones geogràfiques d’un o varis municipis prèviament deli-

mitades, integrades pels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei i que estan ubi-
cats dins el seu àmbit, en les quals està previst l’execució d’un pla d’actuació que 
s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general que preveu l’article 1.2 anterior.

Apartat 3
Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 3

3.3. Les entitats gestores de les APEU es financen amb les contraprestacions 
econòmiques o quotes que s’estableixin obligatòriament, que tenen la condició de 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb l’article 31.3 de 
la Constitució espanyola, i amb la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, i altres recursos als quals fa referència l’arti-
cle 26 d’aquesta Llei.

Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari a les quals es refereix 
aquest apartat s’han de regular mitjançant una ordenança municipal i es calcularan 
d’acord amb els paràmetres que estableixin aquesta Llei i el conveni que preveu 
l’article 13.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació a l’article 3.3

3.3.a) Les APEU es financien...
3.3.b) Alternativament, les APEU es poden finançar, si és el cas, amb les figures 

tributàries que la legislació reguladora de les hisendes locals, estableixi a aquests 
efectes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 8 i 11.
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Els ponents dels GP de Junts per Catalunya, del GP Republicà, del GP Socia-
listes Units per Avançar i del GP de Ciutadans anuncien la retirada de l’esmena 9.

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 10.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Entitats gestores i naturalesa jurídica
Les APEU es gestionen per entitats privades, sense ànim de lucre i amb persona-

litat jurídica pròpia, constituïdes per les persones que acreditin ser titulars del dret 
de possessió dels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei situats dins l’àmbit de 
delimitació de l’APEU a la qual s’hagin adherit. Aquestes entitats, pel que fa a la 
seva organització i activitat, s’han de subjectar al que disposen aquesta Llei, els seus 
estatuts i, supletòriament, les disposicions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un incís a l’article 4

Article 4. Entitats gestores i naturalesa jurídica
Les APEU es gestionen per entitats privades, sense ànim de lucre amb finalitat 

d’interès general [...] i amb personalitat jurídica pròpia, [...], del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
De modificació a l’article 4

Les APEU es gestionen per Juntes de compensació amb participació de les ad-
ministracions locals corresponents, sense ànim de lucre, i amb personalitat jurídica 
pròpia i naturalesa administrativa, constituïdes per les persones que acreditin ser 
titulars del dret de possessió dels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei, Aques-
tes entitats, pel que fa a la seva organització i activitat, s’han de subjectar al que 
disposen aquesta Llei, els seus estatuts i, supletòriament, les disposicions de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 12 i 13.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Funcions de les entitats gestores de les àrees de promoció 
econòmica urbana
5.1. Les funcions de l’entitat gestora de l’APEU les determina el Pla d’actuació.
5.2. El Pla d’actuació ha de preveure, com a mínim, alguna de les funcions se-

güents: 
a) Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà.
b) Promoure esdeveniments i activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.
c) Executar actuacions de comunicació i promoció per incrementar la captació 

d’inversió i augmentar la demanda.
d) Promoure polítiques de responsabilitat social empresarial.
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e) Promoure l’activitat econòmica als locals i les naus buits ubicats dins l’àmbit 
de l’APEU.

f) Potenciar la neteja, el manteniment, la rehabilitació, la decoració i la il·lumi-
nació dels exteriors dels immobles de propietat privada.

g) Prestar serveis privats a les empreses i als usuaris de l’APEU.
h) Prestar serveis mediambientals de caràcter complementari.
i) Assessorar les empreses.
j) Promoure l’adhesió de sistemes d’arbitratge de consum.
k) Promoure serveis mancomunats que contribueixin a disminuir l’impacte am-

biental.
l) Promoure el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals per augmen-

tar la competitivitat.
m) Fomentar la formació i el desenvolupament professional, tant de les persones 

empresàries com de les persones treballadores de les empreses ubicades a l’APEU.
n) Proposar a l’ajuntament corresponent l’elaboració d’instruments de planeja-

ment urbanístic, i d’instruments de regulació i d’ordenances.
o) Proposar la millora de la mobilitat, amb la previsió de la seva gestió i finança-

ment, per afavorir l’accessibilitat a l’APEU.
p) Proposar a l’ajuntament corresponent la vigilància especial de l’APEU, d’acord 

amb el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

q) Proposar a l’ajuntament corresponent que iniciï els tràmits per a la qualifica-
ció de zona turística a efectes d’horaris comercials.

r) Altres funcions que tinguin com a objectiu principal la millora de l’APEU i 
del seu entorn urbà, o la complementació de qualsevol servei municipal, i qualsevol 
altra funció que derivi del conveni subscrit amb l’ajuntament.

5.3. Aquestes funcions han d’estar relacionades amb l’estratègia, els objectius i 
la finalitat de l’APEU i, en cap cas, poden substituir o minvar les competències i els 
serveis municipals que presta l’ajuntament.

5.4. L’entitat gestora no pot exercir potestats públiques que impliquin l’exercici 
d’autoritat. Per exercir els poders d’autoritat que demani el compliment de les seves 
funcions, l’entitat gestora de l’APEU ha de requerir l’auxili de l’ajuntament corres-
ponent, que els hi ha de prestar, llevat que la sol·licitud sigui contrària a l’ordena-
ment jurídic.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 5.

5.1 Les funcions de l’entitat gestora de l’APEU les determina el Pla d’actuació i 
han de ser aprovades per l’administració local corresponent i subjectes a la llei de 
contractació pública.

Apartat 2
Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De supressió de lletres a, f, l, n, o, p, q i supressió a la lletra r d’un text, de 
l’apartat 2 de l’article 5

r) Altres funcions que tinguin com a objectiu principal la millora de l’APEU i 
del seu entorn urbà, o la complementació de qualsevol servei municipal, i qualsevol 
altra funció que derivi del conveni subscrit amb l’ajuntament.

[...]
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Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
Supressió de les lletres a, f, l, n, o i modificació de les lletres p, q i r a l’apartat 2 
de l’article 5

p) Proposar, sense caràcter vinculant, a l’ajuntament corresponent la vigilància 
especial els agents cívics de I’APEU, d’acord amb el que preveu el Reial decret le-
gislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.

q) Proposar a l’ajuntament, sense caràcter vinculant i atenent l’interès general, 
corresponent que iniciï els tràmits per a la qualificació de zona turística a efectes 
d’horaris comercials.

r) Altres funcions que tinguin com a objectiu principal la millora de I’APEU i 
del seu entorn urbà, o la complementació de qualsevol servei municipal, i qualsevol 
altra funció que derivi del conveni subscrit amb l’ajuntament.

Lletra a
Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició a la lletra a), de l’apartat 2, de l’article 5

[...] funcions següents: 
a) Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà complementàries a les que 

correspon a l’administració local.
b) Promoure esdeveniments [...].

Lletra g
Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició a la lletra g), de l’apartat 2, de l’article 5

[...] propietat privada.
g) Prestar serveis privats a les empreses i als usuaris relacionats amb l’estratè-

gia, els objectius i la finalitat de l’APEU.
h) Prestar serveis [...].

Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya (3)
De supressió de la lletra i), de l’apartat 2, de l’article 5,

[...] caràcter complementari.
i) Assessorar les empreses.
j) Promoure l’adhesió [...].

Lletra o
Esmena 20
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De supressió a la lletra o), de l’apartat 2, de l’article 5,

[...] regulació i d’ordenances.
o) Proposar la millora de la mobilitat, amb la previsió de la seva gestió i finança-

ment, per afavorir l’accessibilitat a l’APEU.
p) Proposar a l’ajuntament [...].
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Apartat 4
Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
De supressió a l’apartat 4 de l’article 5

5.4. L’entitat gestora no pot exercir potestats públiques que impliquin l’exercici 
d’autoritat. Per exercir els poders d’autoritat que demani el compliment de les seves 
funcions, l’entitat gestora de l’APEU ha de requerir l’auxili de l’ajuntament corres-
ponent, que els hi ha de prestar, llevat que la sol·licitud sigui contrària a l’ordena-
ment jurídic.

Addició de nous apartats
Addició d’un nou apartat 5
Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
D’addició de nou apartat 5 a l’article 5

5.5 L’entitat gestora de l’APEU remetrà anualment a l’Ajuntament un informe re-
latiu al compliment de les funcions que van justificar la creació de l’APEU i el seu 
impacte en el territori. L’Ajuntament exercirà la funció de control i avaluació del 
funcionament de l’APEU, en cas d’incompliment reiterat serà causa d’extinció o re-
solució de conveni subscrit amb l’Ajuntament.

Addició d’un nou apartat 6
Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
D’addició de nou apartat 6 a l’article 5

5.6 En cas cap l’entitat gestora de les APEU podrà exercir amb caràcter general 
les funcions pròpies de les entitats empresarials, i específicament la negociació col-
lectiva i la formació tripartida.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 21.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 15, 

17, 18, 19 i 20 i el text del projecte, que consisteix en donar a l’article 5 el redactat 
següent: 

«Article 5.  Funcions de les entitats gestores de les Àrees de Promoció Econòmi-
ca Urbana

1. Les funcions de l’entitat gestora de l’APEU venen determinades pel Pla d’Ac-
tuació.

2. El Pla d’actuació ha de preveure com a mínim alguna de les funcions següents: 
a) Impulsar l’activació urbana, turística, comercial o industrial.
b) L’organització d’esdeveniments i activitats de dinamització, publicitat i espec-

tacles.
c) La captació d’inversions per a millorar el mix comercial i reduir el numero de 

locals buits.
d) Realització d’activitats per a reforçar la responsabilitat social empresarial.
e) Millorar amb actuacions suplementàries la neteja, senyalització, decoració i 

il·luminació.
f) Desenvolupar la gestió compartida de serveis per als membres de l’APEU com 

la logística o la digitalització.
g) Realitzar formació per al desenvolupament de les activitat.
h) Reforçar la seguretat dels espais públics i dels establiments i locals de l’APEU.
i) Altres funcions que tinguin com a objectiu la millora i revitalització de l’entorn 

urbà delimitat per l’APEU.
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3. En cap cas aquestes funcions poden substituir o minvar els serveis municipals 
que presta l’ajuntament.

4. L’entitat gestora no pot exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’au-
toritat. Per a l’exercici dels poders d’autoritat que demani l’acompliment de les seves 
funcions, l’entitat gestora de l’APEU ha de requerir l’auxili de l’Ajuntament, que l’hi 
ha de prestar, llevat que la sol·licitud sigui contrària a l’ordenament jurídic.»

De resultes de l’acceptació de l’esmena 21 el redactat de l’article 5.1.4 és el se-
güent: 

«4. L’entitat gestora de l’àrea de promoció econòmica urbana no pot exercir po-
testats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 14, 16, 22 i 23.

TEXT PRESENTAT

Capítol 2. Constitució de l’APEU i de la seva entitat gestora 

Article 6. Iniciativa
6.1. La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU, correspon a: 
a) Les persones que acreditin ser titulars del dret de possessió d’almenys el 25% 

de la totalitat dels locals definits al punt 6.2 següent, que representin com mínim 
el 25% de la superfície construïda ponderada dels locals inclosos dins l’àmbit de 
l’APEU.

b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar 
l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
mínim ininterromput de 5 anys.

c) L’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU.
6.2. Als efectes d’aquesta Llei es considera local la part d’un edifici, o l’edifi-

ci sencer, amb accés directe des de la via pública on s’exerceix o sigui susceptible 
d’exercir, una activitat econòmica empresarial.

També es considera local, als efectes d’aquesta Llei, els solars sense edificar amb 
capacitat d’admetre una edificació on sigui possible desenvolupar qualsevol classe 
d’activitat econòmica empresarial.

S’exclouen els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i activi-
tats que no constitueixin activitat empresarial.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Lletra a
Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (5)
De supressió a l’article 6.1.a)

a) Les persones que acreditin ser titulars del dret de possessió d’almenys el 25% 
de la totalitat dels locals definits al punt 6.2 següent, que representin com mínim 
el 25% de la superfície construïda ponderada dels locals inclosos dins l’àmbit de 
l’APEU.

Esmena 25
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’article 6, punt 1, lletra a)

6.1 La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU correspon a: 
a. A les persones que acreditin ser titulars d’almenys el 25% dels drets de vot se-

gons es preveu a l’article 8, dels locals definits al punt 6.2 següents: [...]
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Lletra b
Esmena 26
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició a la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 6

[...] l’àmbit de l’APEU.
b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar 

l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
mínim ininterromput de 5 anys i que acrediti tenir entre els seus membres titulars 
del dret de possessió d’almenys el 25% de la totalitat de locals definits al punt 6.2 
següent, que representin com a mínim el 25% de la superfície construïda ponderada 
dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU.

c) L’ajuntament del [...].

Esmena 27
GP de Ciutadans (2)
D’addició de l’article 6, punt 1, lletra b)

6.1 La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU correspon a: 
b. qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar 

l’APEU que compti amb el 25% de representativitat privada de la zona on es vol 
impulsar que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
mínim ininterromput de 5 anys [...]

Esmena 28
GP de Catalunya en Comú Podem (13)
D’addició a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 6.

b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar 
l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
mínim ininterromput de 5 anys i que acreditin tenir com a associats els titulars del 
dret de possessió d’almenys el 25% dels locals definits al punt 6.2 següent.

Esmena 29
SP del Partit Popular de Catalunya (6)
De supressió de la lletra c), de l’apartat 1, de l’article 6

[...] ininterromput de 5 anys.
c) L’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU.
6.2. Als efectes d’aquesta [...].

Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De supressió de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 6

Article 6. Iniciativa
6.1. La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU, correspon a: 
[...]
c) L’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU.
[...]

Lletra c
Esmena 31
GP de Catalunya en Comú Podem (14)
De supressió de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 6

c) L’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU.
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Esmena 32
GP de Ciutadans (3)
D’addició de l ‘article 6, punt 1, lletra c)

6.1 La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU correspon a: 
c. L’Ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU amb l’acord de les 

associacions empresarials territorials de la zona on es pretén delimitar l’APEU [...]

Apartat 2
Esmena 33
GP de Catalunya en Comú Podem (15)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 6.

6.2. Als efectes d’aquesta Llei es considera local la part d’un edifici, o l’edifi-
ci sencer, amb accés directe des de la via pública on s’exerceix o sigui susceptible 
d’exercir, una activitat econòmica empresarial.

També es considera local, als efectes d’aquesta Llei, els solars sense edificar amb 
capacitat d’admetre una edificació on sigui possible desenvolupar qualsevol classe 
d’activitat econòmica empresarial.

S’exclouen els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i, activi-
tats que no constitueixin activitat empresarial i els equipaments públics, a excepció 
dels mercats municipals.

Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició a l’article 6.2

6.2. Als efectes [...]econòmica empresarial.
També es considera local, [...] econòmica empresarial.
S’exclouen els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i acti-

vi tats que no constitueixin activitat empresarial. S’exclouen també els solars l’ús 
dels quals es destina a l’aparcament gratuït de vehicles, així com tots els locals i 
equipaments de titularitat pública, llevat que el seu titular en sol·liciti expressament 
l’inclusió.

Addició de nous apartats
Addició d’un nou apartat 3
Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem (16)
D’addició de nou apartat 3 a l’article 6.

6.3 L’aprovació definitiva de la delimitació dels APEU correspon a l’administra-
ció o administracions locals corresponents.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 34.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 24 i 

25, i el text del projecte, que consisteix en donar a la lletra a) de l’article 6.1 el redac-
tat següent: 

«a) Les persones que acreditin ser titulars del dret de possessió d’almenys el 25% 
de la totalitat dels locals definits al punt 6.2 següent, i que representin, almenys el 
25% del sumatori de la totalitat dels vots dels que disposa cadascun dels titulars del 
dret de possessió dels locals inclosos dins de l’àmbit de l’APEU, d’acord amb l’ar-
ticle 8.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 32 i el 
text del projecte, que consisteix en donar a la lletra c) de l’article 6.1 el redactat se-
güent: 
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«c. L’Ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU si compta, com a 
mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitzacions empresarials territorials 
representatives de la zona afectada.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 35.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Projecte de delimitació de l’àrea de promoció econòmica 
urbana
El projecte per a la delimitació de l’APEU ha d’incloure, com a mínim, les pre-

visions següents: 
a) Identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, amb l’acreditació de 

la titularitat del dret de possessió dels locals situats dins l’àmbit de l’APEU, amb in-
dicació del seu nom o raó social, NIF, domicili dels establiments dels quals n’és ti-
tular del dret de possessió a la zona, i superfície construïda de cadascun dels locals.

b) Si la iniciativa l’exerceix una associació, ha d’acreditar l’acord de l’assemblea 
general per impulsar la iniciativa i l’arrelament de l’associació en l’àmbit que es pre-
tén delimitar.

c) Plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els lo-
cals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, detallant els locals 
inclosos i els no inclosos a l’APEU d’acord amb el que estableix l’article 6 d’aquesta 
Llei; identificació de les persones titulars del dret de possessió dels locals, amb el 
seu nom o raó social, NIF i domicili de l’establiment del qual és titular del dret de 
possessió a la zona; i indicació de la superfície ponderada que representa cadascuna 
de les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos, calculada d’acord 
amb l’article 8 d’aquesta Llei.

d) Projecte d’estatuts de l’entitat gestora que preveu l’article 4 d’aquesta Llei.
e) Pla d’actuació, que ha d’incloure una memòria econòmica.
f) Proposta de conveni a subscriure entre l’ajuntament i l’entitat gestora de 

l’APEU, on s’han de concretar els compromisos que han d’assumir cadascuna de 
les parts.

g) Memòria justificativa de la delimitació de l’APEU.

ESMENES PRESENTADES

Lletra b
Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya (7)
De modificació de la lletra b), de l’article 7

[...] cadascun dels locals.
b) Si la iniciativa l’exerceix una associació empresarial territorial, ha d’acreditar 

l’acord de l’assemblea general per impulsar la iniciativa així com el compliment de 
la resta de condicions establertes a l’article 6.1 b).

c) Plànol a escala [...].

Esmena 37
GP de Catalunya en Comú Podem (17)
D’addició a la lletra b) de l’article 7.

b) Si la iniciativa l’exerceix una associació, ha d’acreditar l’acord de l’assemblea 
general, on consti el vot favorable de com a mínim el 25% dels titulars del dret de 
possessió dels locals, per impulsar la iniciativa i l’arrelament de l’associació en l’àm-
bit que es pretén delimitar.
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Lletra c
Esmena 38
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (6)
De modificació a l’article 7.c)

c) Plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els lo-
cals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, detallant els locals 
inclosos i els no inclosos a l’APEU d’acord amb el que estableix l’article 6 d’aquesta 
Llei; identificació de les persones titulars del dret de possessió dels locals, amb el 
seu nom o raó social, NIF i domicili de l’establiment del qual és titular del dret de 
possessió a la zona; i indicació de la superfície ponderada que representa cadascuna 
de les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos, calculada d’acord 
amb l’article 8 d’aquesta Llei. A aquests efectes, l’Ajuntament facilitarà aquelles da-
des de que disposi, amb la finalitat de complimentar el projecte.

Addició de nous apartats
Addició d’un nou apartat 2
Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem (18)
D’addició de nou apartat a l’article 7.

7.2 Els ajuntaments queden habilitats, a efectes d’aquesta llei a realitzar cens 
dels local amb activitat empresarial al seu territori.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 36 i 38.
La Ponència recomana una esmena tècnica per raons de congruència amb les 

recomanacions de les esmenes formulades a l’article 8 que consisteix en substituir 
a la lletra c) de l’article 7 l’expressió «... superfície ponderada ...» per «... superfície 
construïda cadastral...».

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 37 i 39.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Superfície construïda ponderada de l’APEU
Constitueix la superfície construïda ponderada de l’APEU (SCPA) el sumatori de 

la totalitat de les superfícies construïdes ponderades dels locals (SCPL) inclosos a 
l’APEU calculades per trams a partir de la fórmula següent: 

SCPL = sc1 + 0,5 sc2 + 0,25 sc3 + 0,1 sc4 + 0,05 sc5 + 0,01 sc6.

On: 

SCPL = superfície construïda ponderada del local.

sc1 = superfície construïda cadastral del local fins a 300 m2.

sc2 = superfície construïda cadastral del local superior a 300 m2 i fins a 800 m2.

sc3 = superfície construïda cadastral del local superior a 800 m2 i fins a 1.300 m2.

sc4 = superfície construïda cadastral del local superior a 1.300 m2 i fins a 2.500 m2.

sc5 = superfície construïda cadastral del local superior a 2.500 m2 i fins a 10.000 m2.

sc6 = superfície construïda cadastral del local superior a 10.000 m2.

En cas de sòl sense edificació s’entendrà per superfície construïda cadastral la 
superfície cadastral de la parcel·la.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
De modificació de l’article 8

Constitueix la superfície construïda ponderada de l’APEU (SCPA) el sumatori 
de la totalitat de les superfícies útils construïdes ponderades dels locals (SCPL) in-
closos a l’APEU.

El càlcul de la superfície útil ponderada de cada local es determina a partir 
de la superfície construïda cadastral afectada del coeficient que resulti d’aplicació 
d’acord amb els següents trams: 

Coeficient Superfície construïda cadastral

1 Fins a 300 m2

1,5 Superior a 300 m2 i fins a 800 m2

2 Superior a 800 m2 i fins a 1.300 m2

3 Superior a 1.300 m2 i fins a 2.500 m2

4 Superior a 2.500 m2 i fins a 10.000 m2

5 Superior a 10.000 m2

En cas de sòl sense edificació s’entendrà per superfície construïda cadastral la 
superfície cadastral de la parcel·la.

La superfície construïda cadastral es minorarà amb les superfícies dels espais 
destinats a magatzem.

Esmena 41
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació de l’article 8

Article 8. Superfície construïda ponderada de l’APEU
La dimensió dels locals serà la que consti com a superfície construïda en el ca-

dastre, en funció de la qual es determinaran els drets de votació i de pagament pro-
porcional de la quota, tal com s’estableix a la taula següent: 

Superfície construïda cadastral (scc) Dret de vot

scc <300 m2 1      

300 m2 < scc < 800 m2  1,5

800 m2 < scc < 1.300 m2 2

1.300 m2 < scc < 2.500 m2 3

2.500 m2 < scc < 10.000 m2 4

scc >10.000 m2 5

Esmena 42
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’article 8

Article 8. Determinació de la participació en l’APEU
8.1. Tots els titulars del dret de possessió dels locals inclosos dins de l’àmbit de 

l’APEU participen dels drets i obligacions establertes en el conveni en proporció a 
la superfície construïda cadastral de cadascun dels establiments i locals inclosos en 
l’APEU, d’acord amb la taula següent que determina el nombre de vots i les quotes 
a pagar que els correspon a cadascun: 

Fascicle cinquè
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Tipologia Superfície construïda cadastral Vots

Coeficient/obligacions de 
pagament (X = quota mínima 
a pagar, que es determina en 

funció del projecte de l’APEU)

I s ≤ 300 m2 1 X 
II 300 m2 < s ≤ 800 m2 1,5 1,5x 
III 800 m2 < s ≤ 1.300 m2 2 2x 
IV 1.300 m2 < s ≤ 2.500 m2 3 3x 
V 2.500 m2 < s ≤ 10.000 m2 4 4x 
VI s > 10.000 m2 (Establiment 

col·lectiu de 50 o més 
establiments individuals). 

5 5x 

 8.2. En cas de sòl sense edificació s’entendrà per superfície construïda cadastral 
la superfície cadastral de la parcel·la.

Addició de nous apartats
Addició d’un nou apartat 2
Esmena 43
GP de Ciutadans (4)
Addició a l’article 8 un apartat 2

Article 8. Drets de vot i obligacions de pagament de l’APEU
8.2 La superfície cadastral es minorarà de forma que quedin excloses del còmput 

de la superfície les plantes inferiors a la planta baixa, els aparcaments a cel obert i 
amb criteri general totes les superfícies no accessibles per al públic, com per exem-
ple, els obradors dels forns, magatzems i oficines. El titular del dret de possessió sol-
licitarà la minoració a través d’una Declaració Responsable, sense perjudici de la 
seva validació per part de l’entitat Gestora de l’APEU.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 42.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 40, 41 i 43.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Estatuts de l’entitat gestora
Els estatuts de l’entitat gestora s’han d’adequar a les previsions d’aquesta Llei i 

han d’incloure, com a mínim, el següent: 
a) Denominació de l’entitat, que no pot coincidir amb la d’una altra preexistent 

ni induir a error o a confusió. En la seva denominació ha d’incloure necessàriament 
l’expressió «Àrea de promoció econòmica urbana» o les sigles APEU.

La denominació Àrea de promoció econòmica urbana o APEU queda reservada 
a les entitats regulades per aquesta Llei.

b) La seu, l’objecte, les finalitats i les funcions de l’entitat que s’han d’ajustar a 
les previsions d’aquesta Llei.

c) Drets i deures de les persones integrants de l’entitat gestora.
d) Procediment d’adhesió i de separació de les persones titulars del dret de pos-

sessió dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU, que no poden imposar condicions 
més costoses per unes persones que per unes altres.

e) Òrgans de govern i d’administració, forma de designar-los i facultats de ca-
dascun. Com a mínim s’ha de preveure un òrgan col·legiat de govern (l’assemblea 
general, del qual en formen part tots els membres), la presidència, la secretària i un 
òrgan d’administració (la gerència).

f) Requisits de la convocatòria dels òrgans de govern i d’administració, requisits 
i forma d’adopció dels acords i procediment per a la seva impugnació.
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g) Procediment per efectuar les contractacions que es derivin de l’execució de les 
accions concretes previstes en el pla d’actuació, que ha de garantir l’adjudicació en 
les millors condicions tècniques i econòmiques.

h) Procediment per la modificació dels estatuts.
i) Procediments per proposar la modificació de la delimitació de l’APEU davant 

l’ajuntament.
j) Procediment per modificar i prorrogar el conveni.
k) Causes de dissolució de l’entitat gestora i regles sobre la seva dissolució i li-

quidació.

ESMENES PRESENTADES

Lletra a
Esmena 44
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
De modificació del primer paràgraf la lletra a), de l’article 9

a) Denominació de l’entitat, que ha d’incloure, necessàriament, l’expressió «Àrea 
de promoció econòmica urbana» o les sigles APEU, i no pot coincidir amb la d’altra 
entitat registrada prèviament ni induir a error o confusió.

b) La seu [...].

Lletra b
Esmena 45
SP del Partit Popular de Catalunya (10)
De supressió a la lletra b), de l’article 9

b) La seu, l’objecte, les finalitats i les funcions de l’entitat que s’han d’ajustar a 
les previsions d’aquesta Llei.

Lletra d
Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
De modificació de la lletra d) de l’article 9

Article 9. Estatuts de l’entitat gestora
Els estatuts de l’entitat gestora s’han d’adequar a les previsions d’aquesta Llei i 

han d’incloure, com a mínim, el següent: 
[...]
d) En tot moment les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos 

dins l’àmbit de l’APEU han de poder participar i exercir els seus drets en l’Entitat 
Gestora, per a la seva adhesió com per la seva separació, i en cap cas es poden im-
posar condicions més costoses per unes persones que per unes altres.

[...]

Esmena 47
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (2)
D’addició a l’article 9.d)

d) Procediment d’adhesió i de separació de les persones titulars del dret de pos-
sessió dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU, que no pot imposar condicions 
més costoses per unes persones que per unes altres i en tot cas ha de preveure la 
possibilitat d’adhesió d’aquestes persones en qualsevol moment de la vigència de 
l’entitat gestora.
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Lletra g
Esmena 48
SP del Partit Popular de Catalunya (11)
De modificació de la lletra g), de l’article 9

[...] seva impugnació.
g) Procediment per efectuar les contractacions de l’entitat que ha de garantir 

l’adjudicació en les millors condicions tècniques i econòmiques.
h) Procediment per [...].

Esmena 49
GP de Catalunya en Comú Podem (19)
D’addició a la lletra g) de l’article 9.

g) Procediment per efectuar les contractacions que es derivin de l’execució de les 
accions concretes previstes en el pla d’actuació, que s’ha de regir pel previst en la 
normativa de contractació pública, garantir l’adjudicació en les millors condicions 
tècniques i econòmiques.

Lletra j
Esmena 50
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’un incís a la lletra j) de l’article 9

Article 9. Estatuts de l’entitat gestora
Els estatuts de l’entitat gestora s’han d’adequar a les previsions d’aquesta Llei i 

han d’incloure, com a mínim, el següent: 
[...]
j) Procediment per modificar i prorrogar el conveni davant l’Ajuntament.
[...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 45, 48 i 50.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 44 i el 

text del projecte, que consisteix a donar a la lletra a) de l’article 9 el redactat següent: 
«a) Denominació de l’entitat, que ha d’incloure, necessàriament, l’expressió 

«Àrea de promoció econòmica urbana» o les sigles APEU, i no pot coincidir amb la 
d’altra entitat registrada prèviament ni induir a error o confusió.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 46 i 
47, i el text del projecte, que consisteix en donar a la lletra d) de l’article 9 el redac-
tat següent: 

«d) Procediment d’adhesió i de separació de les persones titulars del dret de pos-
sessió dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU. En tot moment les persones titu-
lars del dret de possessió dels locals incloses dins l’àmbit de l’APEU han de poder 
participar i exercir els seus drets en l’Entitat Gestora, per a la seva adhesió com per 
la seva separació, i en cap cas es poden imposar condicions més costoses per unes 
que per unes altres.»

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 49.

TEXT PRESENTAT

Article 10. Pla d’actuació
10.1. El Pla d’actuació és la figura que estableix els objectius de l’APEU, així 

com els instruments, les funcions (d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta Llei), i les me-
sures que s’adoptaran per tal d’aconseguir-los, que s’han d’adequar a les finalitats 
públiques d’interès general previstes a l’article 1.2 d’aquesta Llei.
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10.2. El Pla d’actuació ha d’incloure, com a mínim: 
a) Una memòria justificativa de les funcions bàsiques que es pretenen desenvolu-

par amb la creació de l’APEU, d’acord amb l’article 5 d’aquesta Llei.
b) Un programa d’actuacions que especifiqui la problemàtica detectada, els ob-

jectius perseguits i la justificació de les mesures que es proposen adoptar, detallant 
de manera exhaustiva i per etapes els serveis, les millores o les mesures de gestió 
i la modernització que es proposin, així com els beneficis que aquestes actuacions 
han de comportar en relació amb els serveis existents.

c) Un projecte de pressupost de les despeses necessàries per al seu desenvolu-
pament, detallant les partides per a la realització o implantació dels serveis, ac-
tuacions, mesures i millores proposades en funció de les etapes previstes per a la 
seva implementació i els costos derivats de la gestió del procés de constitució de les 
APEU per a l’organisme públic local que pertoqui, així com els costos derivats del 
cobrament de les quotes quan es concertin amb la hisenda local.

El projecte de pressupost també ha d’incloure una reserva destinada a la com-
pensació d’increments imprevisibles de costos de les actuacions projectades i a la 
cobertura de pèrdues d’ingressos derivades del pagament incomplert o impuntual 
de les quotes.

També inclourà les previsions de les despeses necessàries per a la dissolució de 
l’APEU, sigui motivada per l’extinció de la seva vigència o per l’aprovació la seva 
dissolució anticipada, d’acord amb el que preveu l’article 15 d’aquesta Llei.

d) Les fonts de finançament.
e) Les regles per l’exacció de les quotes de conformitat amb l’article 27 d’aquesta 

Llei; i determinar la forma i els terminis de pagament de les quotes, que com a mà-
xim es poden exigir amb una antelació d’un any en relació amb la despesa prevista.

f) Període de duració de les mesures incloses al projecte, que no pot ser inferior 
a 3 ni superior a 5 anys, i cronograma per a la implantació dels serveis, les millores, 
les mesures o les actuacions que es proposen.

g) Mecanismes d’avaluació dels resultats i de l’assoliment dels objectius del Pla 
d’actuació en relació amb els beneficis i les millores previstos.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Lletra b
Esmena 51
GP de Catalunya en Comú Podem (20)
De modificació a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 10

b) Un programa d’actuacions que especifiqui la diagnosi de la situació actual, 
els objectius perseguits, i la justificació de les mesures que es proposen adoptar, de-
tallant de manera exhaustiva i per etapes els serveis, les millores o les mesures de 
gestió i la modernització que es proposin, així com els beneficis que aquestes ac-
tuacions han de comportar en relació amb els serveis existents i els indicadors de 
seguiment per tal de justificar a posteriori l’adequació de les mesures adoptades.

Lletra g
Esmena 52
GP de Catalunya en Comú Podem (21)
D’addició a la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 10

g) Mecanismes d’avaluació dels resultats i de l’assoliment dels objectius del Pla 
d’actuació en relació amb els beneficis i les millores previstos, dels que s’hauran de 
retre compte anualment tant en l’Assemblea de l’entitat gestora com davant l’admi-
nistració o administracions locals corresponents.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 51 amb la incorporació d’una esme-
na tècnica que consisteix en substituir a la primera frase «[...] de la situació actual, 
[...]» per «[...] de la situació inicial, [...]».

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 52.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica 
urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
a) El projecte per delimitar l’APEU s’ha de presentar davant l’ajuntament corres-

ponent mitjançant una sol·licitud acompanyada dels documents amb la informació 
que detalla l’article 7 precedent.

No es poden admetre a tràmit les sol·licituds per a la constitució d’una APEU en 
els casos que es proposi: 

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic 
d’una APEU ja existent.

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic 
d’una altra proposta que s’hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit.

En cas que el projecte de constitució de l’APEU afecti més d’un municipi, la 
tramitació s’haurà de realitzar davant de tots i cadascun dels ajuntaments dels mu-
nicipis implicats. En aquest cas, les referències que els diferents articles de la Llei 
fan a l’ajuntament s’han d’entendre fetes a tots i cadascun dels ajuntaments afectats.

b) L’òrgan competent de l’ajuntament, en un termini màxim de dos mesos a 
comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament l’apro-
vació inicial del projecte presentat. En el termini dels set dies següents a l’aprovació 
inicial, l’ajuntament ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim 
a la pàgina web de l’ajuntament, durant el termini d’un mes, amb notificació indivi-
dual a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona 
delimitada al projecte presentat.

c) Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud 
sense que l’òrgan competent de l’ajuntament hagi aprovat inicialment el projecte 
presentat, s’ha d’entendre desestimada.

d) Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, l’òrgan 
competent de l’ajuntament ha d’acordar la constitució d’un grup de treball paritari 
integrat, d’una banda, pels representants de l’ajuntament i, de l’altra, per represen-
tants designats pels sol·licitants. El grup de treball el presideix el regidor o la regi-
dora que designi l’ajuntament.

e) Aquest grup de treball ha de valorar les al·legacions presentades i, si escau, ha 
de proposar un text refós del projecte.

f) El projecte acordat pel grup de treball s’ha de sotmetre a votació de totes 
les persones titulars del dret de possessió dels locals que, d’acord amb l’article 6.2 
d’aquesta Llei, formen part de l’àrea delimitada.

g) La convocatòria per a la votació s’ha de notificar de forma fefaent a cadascuna 
de les persones titulars del dret de possessió esmentades al punt anterior. La comu-
nicació s’ha de realitzar amb una antelació mínima de 15 dies a la data de votació 
acordada i ha d’indicar: 

– El lloc web de l’ajuntament on s’hagi inserit el text íntegre del projecte, així 
com el cens de votants.
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– Els dies durant els quals pot tenir lloc la votació, ja sigui físicament (al lloc i 
l’hora que s’indiquin) o per mitjans telemàtics (en aquest cas el període de votació 
no pot ser inferior a 7 ni superior a 15 dies).

h) La persona titular del dret de possessió disposa d’un vot per a cada un dels 
locals del qual és titular.

Els establiments comercials col·lectius definits a l’article 5.b) del Decret llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, es consideren 
un sol local.

En el supòsit de cotitularitat del dret de possessió sobre un mateix local, les per-
sones cotitulars han de designar formalment un representant, que serà la persona 
que exercirà el dret a vot.

i) En el termini màxim de dos dies a comptar des de la finalització de la votació 
l’ajuntament ha de fer públics els resultats de la votació, com a mínim al seu web i 
al seu tauler d’anuncis, i ha de notificar el resultat a tots els titulars del dret de pos-
sessió dels locals de l’APEU.

j) Per a l’aprovació del projecte serà necessari la participació, com a mínim, del 
40% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’àmbit de l’APEU que 
representin, com a mínim, el 40% de la superfície construïda ponderada de la tota-
litat dels locals inclosos, segons l’article 8 d’aquesta Llei.

El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la majoria dels vots 
emesos que representin, al mateix temps, la majoria de la superfície construïda pon-
derada dels locals representats pels titulars del dret de possessió que hagin exercit 
el dret de vot.

k) El control del procés de votació recau sobre l’ajuntament, i els costos que se’n 
derivin els han d’assumir les persones promotores del projecte de l’APEU

11.2 Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana 
l’exerceix l’ajuntament el procediment a seguir és el següent: 

a) L’ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de 
l’APEU, amb el contingut detallat a l’article 7 d’aquesta Llei, a informació pública.

b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l’ajunta-
ment podran proposar la constitució d’un grup de treball, que s’ha d’ajustar a les ca-
racterístiques detallades en l’apartat 11.1.d) d’aquest article, i designar els represen-
tants que n’hauran de formar part. En cas contrari l’òrgan competent de l’ajuntament 
ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presentar un text refós del projecte.

c) El text refós del projecte acordat s’ha de sotmetre a votació de totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals, que d’acord amb l’article 6.2 d’aques-
ta Llei formen part de l’àrea delimitada, seguint amb el procediment dels apartats 
11.1.g) i següents d’aquest article.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Lletra a
Esmena 53
GP de Ciutadans (5)
D’addició in fine de l’article 11 punt 1 lletra a)

a) El projecte per delimitar [...] i cadascun dels ajuntaments dels municipis im-
plicats.

En aquest cas, les referències que els diferents articles de la Llei fan a l’ajunta-
ment s’han d’entendre fetes a tots i cadascun dels ajuntaments afectats. Quan afecti 
a més d’un municipi, la resolució de l’ajuntament respecte del projecte de constitució 
de l’APEU ha de ser conjunta entre els ajuntaments dels municipis afectats.
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Esmena 54
GP de Ciutadans (6)
D’addició in fine de l’article 11 punt 1 lletra a)

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
a) El projecte per delimitar [...] i cadascun dels ajuntaments dels municipis im-

plicats.
Així mateix, l’ajuntament ha de verificar i validar que les dades presentades en 

el plànol a escala i cens locals afectats per la proposta de creació d’una APEU re-
collides a l’article 7, lletra b), són correctes i es corresponen amb els registres muni-
cipals. En cas de disconformitat o irregularitats ho haurà de comunicar als promo-
tors de l’APEU, que hauran d’esmenar els errors i iniciar de nou el procediment de 
sol·licitud de creació d’una APEU.

Lletra b
Esmena 55
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
De modificació de la lletra b) a l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
[...]
b) L’òrgan competent en matèria de promoció econòmica de l’Ajuntament, en un 

termini màxim de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de 
resoldre motivadament l’aprovació inicial del projecte presentat i ha d’aprovar la 
constitució d’un grup de treball que serà paritari i estarà integrat, d’una banda, pels 
representants de l’ajuntament i, de l’altra, per representants designats pels sol·lici-
tants, i hi haurà de designar el regidor o regidora que el presideixi.

[...]

Esmena 56
GP de Ciutadans (7)
D’addició de l’article 11 punt 1 lletra b)

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent
b. L’òrgan competent de l’ajuntament, en un termini màxim de dos 
mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivada-

ment l’aprovació inicial del projecte presentat. En el termini dels set dies següents a 
l’aprovació inicial, l’ajuntament ha de sotmetre el projecte a informació pública, com 
a mínim a la pàgina web de l’ajuntament, durant el termini d’un mes, amb notifica-
ció individual, acreditada i fefaent, a cadascuna de les persones titulars del dret de 
possessió dels locals de la zona delimitada al projecte presentat.

Esmena 57
GP de Catalunya en Comú Podem (22)
D’addició a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 11.

b) L’òrgan competent de l’ajuntament, en un termini màxim de dos mesos a 
comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament l’apro-
vació inicial del projecte presentat. En el termini dels set dies següents a l’aprovació 
inicial, l’ajuntament ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim 
a la pàgina web de l’ajuntament i als mitjans, digitals i/o impresos, de comunicació 
d’abast local en cas de la seva existència, durant el termini d’un mes, amb notifi-
cació individual a cadascuna de les persones que formin part del Grup Impulsor de 
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l’APEU titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada al projecte 
presentat.

Esmena 58
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició a l’article 11.1.b)

b) L’òrgan competent [...], durant el termini d’un mes, amb notificació individual 
i fefaent a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals de la 
zona delimitada al projecte presentat. L’acord d’aprovació inicial, ha de preveure 
l’inici dels tràmits per a la aprovació o en el seu cas modificació dels ordenances 
fiscals pertinents per poder fer efectiva la recaptació de les quotes pel finançament 
de l’APEU.

Lletres b i c
Esmena 59
SP del Partit Popular de Catalunya (12)
De modificació de les lletres b) i c), de l’apartat 1, de l’article 11

[...] ajuntaments afectats.
b) L’òrgan competent de l’ajuntament, prèvia verificació de les dades presentades 

i en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·lici-
tud, ha de resoldre motivadament l’aprovació inicial o la desestimació del projecte 
presentat.

c) Aprovat inicialment el projecte l’ajuntament, en el termini dels set dies se-
güents, ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim a la pàgina 
web de l’ajuntament, durant el termini d’un mes, amb notificació individual a cadas-
cuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada 
al projecte presentat.

d) Finalitzat el [...].

Lletra c
Esmena 60
GP de Ciutadans (8)
D’addició de l’article 11 punt 1 lletra c)

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
c. Transcorregut el termini de dos mesos [...], s’ha d’entendre desestimada. Així 

mateix de forma preceptiva i obligatòria l’ajuntament haurà de presentar un informe 
positiu per part de l’òrgan competent municipal valorant que les actuacions que es 
proposen són compatibles amb la gestió de l’espai públic.

Esmena 61
GP de Ciutadans (11)
De modificació de l’article 11 punt 1 lletra c)

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
1.Per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el procedi-

ment següent: 
c) Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud 

sense que l’òrgan competent de l’ajuntament hagi aprovat inicialment projecte pre-
sentat, s’ha d’entendre estimat.
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Lletra d
Esmena 62
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
De modificació de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
[...]
d) Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, el grup 

de treball constituït segons el punt estableix el punt b) ha de valorar les al·legacions 
presentades i, si escau, ha de proposar un text refós del projecte. La tasca desen-
volupada pel grup de treball haurà d’acompanyar-se d’un informe positiu sobre la 
idoneïtat i encaix de les actuacions previstes a l’APEU.

[...]

Esmena 63
GP de Ciutadans (9)
D’addició de l’article 11 punt 1 lletra d)

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
d. Finalitzat el termini d’informació pública [...] que designi l’ajuntament. Tin-

dran dret a participar en el citat grup de treball les organitzacions i entitats que han 
fet al·legacions a la proposta d’APEU.

Esmena 64
GP de Catalunya en Comú Podem (24)
D’addició a la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 11

d) Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, l’òrgan 
competent de l’ajuntament ha d’acordar la constitució d’un grup de treball paritari 
integrat, d’una banda, pels representants de l’ajuntament i, de l’altra, per represen-
tants designats pels sol·licitants. El grup de treball el presideix el regidor o la regido-
ra que designi l’ajuntament, o en qui delegui.

Lletra e
Esmena 65
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
De supressió de la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
[...]
e) Aquest grup de treball ha de valorar les al·legacions presentades i, si escau, ha 

de proposar un text refós del projecte.
[...]

Lletra f
Esmena 66
GP de Ciutadans (10)
D’addició de l’article 11 punt 1 lletra f)

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
f. El projecte acordat [...] de l’àrea delimitada. Serà un requisit necessari previ a 

la votació que existeixi un informe positiu del òrgan competent municipal sobre la 
idoneïtat i encaix de les actuacions previstes a l’APEU.
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Lletra g
Esmena 67
GP de Catalunya en Comú Podem (25)
De modificació a la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 11.

g) La convocatòria per a la votació s’ha de notificar de forma individual, acredi-
tada i fefaent a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió esmentades 
al punt anterior. La comunicació s’ha de realitzar amb una antelació mínima de 30 
dies a la data de votació acordada i ha d’indicar.

Esmena 68
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (7)
D’addició a la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
[...]
g) La convocatòria per a la votació s’ha de notificar de forma individual i fefaent 

a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió esmentades al punt ante-
rior. La comunicació s’ha de realitzar amb una antelació mínima de 15 dies a la data 
de votació acordada i ha d’indicar: 

– El lloc web de l’ajuntament on s’hagi inserit el text íntegre del projecte, així 
com el cens de votants.

– Els dies durant els quals pot tenir lloc la votació, ja sigui físicament (al lloc i 
l’hora que s’indiquin) o per mitjans telemàtics (en aquest cas el període de votació 
no pot ser inferior a 7 ni superior a 15 dies).

[...]

Lletra h
Esmena 69
SP del Partit Popular de Catalunya (13)
D’addició a la lletra h), de l’apartat 1, de l’article 11

[...] superior a 15 dies).
h) La persona titular del dret de possessió disposa d’un vot per a cada un dels 

locals del qual és titular en funció de la proporció establerta a l’article 8 per a la 
determinació de la superfície cadastral ponderada.

Els establiments [...].

Esmena 70
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (3)
De modificació del primer paràgraf de la lletra h)

La persona titular Les persones titulars del dret de possessió disposa un vot dis-
posen del nombre de vots resultants de la suma d’aquells que se’ls atribueixin en 
funció de les superfícies cadastrals de cadascun dels establiments o locals dels que 
son titulars, que es determinen d’acord amb l’establert a l’article 8. Els establiments 
comercials col·lectius definits a l’article 5.b) del Decret llei 1/2009, de 22 de desem-
bre, d’ordenació dels equipaments comercials, es consideren un sol local.

En el supòsit de cotitularitat [...] dret a vot.
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Lletra i
Esmena 71
GP de Catalunya en Comú Podem (26)
De modificació a la lletra i) de l’apartat 1 de l’article 11

i) En el termini màxim de set dies a comptar des de la finalització de la votació 
l’ajuntament ha de fer públics els resultats de la votació, com a mínim al seu web, als 
mitjans, digitals i/o impresos, de comunicació d’abast local i al seu tauler d’anuncis, 
i ha de notificar el resultat a tots els titulars del dret de possessió del APEU.

Lletra j
Esmena 72
SP del Partit Popular de Catalunya (14)
De modificació de la lletra j), de l’apartat 1, de l’article 11

[...] de l’APEU.
j) Per a l’aprovació del projecte serà necessari la participació, com a mínim, del 

50% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’àmbit de l’APEU que 
representin, com a mínim, el 50% de la superfície construïda ponderada de la tota-
litat dels locals inclosos, segons l’article 8 d’aquesta Llei.

El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable d’almenys el 50% dels 
vots emesos que representin, [...].

Esmena 73
GP de Catalunya en Comú Podem (27)
De modificació a la lletra j) de l’apartat 1 de l’article 11.

j) Per a l’aprovació del projecte serà necessari la participació, com a mínim, del 
50% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’àmbit de l’APEU que 
representin, com a mínim, el 50% de la superfície construïda ponderada de la tota-
litat dels locals inclosos, segons l’article 8 d’aquesta Llei.

El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la majoria absoluta 
dels vots emesos que representin, al mateix temps, la majoria absoluta de la super-
fície construïda ponderada dels locals representats pels titulars del dret de possessió 
que hagin exercit el dret de vot. En cap cas, la xifra d’aprovació pot ésser inferior 
al nombre de titulars i superfície requerida per a la constitució del grup impulsor.

Esmena 74
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (8)
De modificació de l’article 11.1.j)

j) Per a l’aprovació del projecte serà necessària la participació dels titulars del 
dret de possessió que representin com a mínim el 50% dels locals o establiments in-
closos en l’àmbit de l’APEU. El projecte es considerarà aprovat si obté la majoria 
absoluta dels vots emesos.

Apartat 2
Esmena 75
GP de Catalunya en Comú Podem (28)
De supressió de l’apartat 2 de l’article 11

Supressió de tot el text de l’apartat.

Esmena 76
SP del Partit Popular de Catalunya (15)
De supressió de l’apartat 2, de l’article 11

Supressió de tot el text de l’apartat.
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Esmena 77
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
De supressió de l’apartat 2 de l’article 11

Supressió de tot el text de l’apartat.

Addició de noves lletres
Addició d’una nova lletra b.bis
Esmena 78
GP de Catalunya en Comú Podem (23)
D’addició de nova lletra b bis) a l’apartat 1 de l’article 11

b bis) L’administració local té la potestat de modificar l’abast de l’APEU presentat.

Addició de nous apartats
Addició d’un nou apartat 
Esmena 79
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició d’un nou apartat a l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
[...]
L’Ajuntament ha de verificar i validar que les dades presentades en el plànol a 

escala i cens dels locals afectats per la proposta de creació d’una APEU recollides 
a l’article 7 lletra b, són correctes i es corresponen amb els registres municipals. 
En cas de disconformitat o imprecisions ho haurà de comunicar als promotors de 
l’APEU que hauran d’esmenar els errors.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 68, 70, 74 i 79.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 55, 56, 

58, 59, 62, 65 i 66, i el text del projecte, que consisteix en donar a les lletres b), c) i 
d) de l’apartat 1 de l’article 11 el redactat següent: 

«b) L’òrgan competent en matèria de promoció econòmica de l’ajuntament, prè-
via verificació de les dades presentades, en un termini màxim de dos mesos a comp-
tar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament l’aprovació 
inicial o desestimació del projecte presentat i la constitució d’un grup de treball 
paritari integrat, d’una banda, pels representants de l’ajuntament i, de l’altra, per re-
presentants designats pels sol·licitants, indicant el regidor o regidora que el presidirà.

Aprovat inicialment el projecte, l’ajuntament, en el termini dels set dies següents, 
ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim a la pàgina web de 
l’ajuntament, durant el termini d’un mes, amb notificació individual i fefaent a ca-
dascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimi-
tada al projecte presentat. L’acord d’aprovació inicial, ha de preveure l’inici dels 
tràmits per a la aprovació o en el seu cas modificació dels ordenances fiscals per-
tinents per poder fer efectiva la recaptació de les quotes pel finançament de l’APEU.

c) Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud 
sense que l’òrgan competent de l’ajuntament hagi aprovat inicialment el projecte 
presentat, s’ha d’entendre desestimada.

d) Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, el grup de 
treball ha de valorar les al·legacions presentades, i s’ha de pronunciar expressament 
sobre la idoneïtat i encaix de les actuacions previstes en l’APEU i si escau ha de pro-
posar un text refós del projecte.»

La ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica de supressió, per con-
gruència amb les transaccions de les esmenes 55 GP PSC-Units, 56 GP Cs, 58 GP 
JxCat i GP ERC, 59 SP PPC, 62 GP PSC-Units, 65 GP PSC-Units i 66 GP Cs, que 
consisteix en suprimir tot el text de la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 11.



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 198

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 107, 
110, 112 i 113 (tot i què aquestes esmenes estan formulades a l’article 21, el redac-
tat afecta a l’article 11 per raons materials) que consisteix en donar a la lletra f) de 
l’apartat 1 de l’article 11 el redactat següent: 

«f) El projecte de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana, a què es 
refereix l’article 7, una vegada ha estat acordat pel grup de treball, s’ha de sotmetre 
a votació de totes les persones titulars del dret de possessió dels locals que, d’acord 
amb l’article 6.2 formin part de l’àrea delimitada.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 71, i el 
text del projecte, que consisteix en donar a la lletra i) de l’article 11 el redactat se-
güent: 

»i) En el termini màxim de set dies a comptar des de la finalització de la votació 
l’ajuntament ha de fer públics els resultats de la votació, com a mínim al seu web i 
al seu tauler d’anuncis, i ha de notificar el resultat a tots els titulars del dret de pos-
sessió dels locals de l’APEU.»

El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 53.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 54, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 

72, 73, 75, 76, 77 i 78.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana 
i constitució de l’entitat gestora
12.1. Si el projecte ha estat ratificat en la votació prevista a l’article 11 precedent, 

s’ha de sotmetre a aprovació del Ple de l’ajuntament dins el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la publicació dels resultats, que l’ha d’aprovar, o rebutjar motiva-
dament, de manera definitiva.

12.2. L’acord del Ple de l’ajuntament, en el que s’aprova la constitució de 
l’APEU, s’ha de notificar a totes les persones titulars del dret de possessió dels lo-
cals que integren l’APEU.

12.3. L’aprovació de l’APEU vincula totes les persones titulars del dret de posses-
sió dels locals de la zona delimitada a partir de la inscripció al Registre de les àrees 
de promoció econòmica urbana de Catalunya (RAPEUC).

Les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada que-
den subjectes a les obligacions derivades del conveni subscrit amb l’ajuntament du-
rant tot el període de vigència de l’APEU.

Els canvis de titularitat en el dret de possessió que es produeixin durant la vigèn-
cia de l’APEU comporta la subrogació de la nova persona titular en els drets i els 
deures inherents a l’APEU.

Abans de la formalització dels canvis de titularitat del dret de possessió s’ha 
d’informar el nou titular dels drets i les obligacions inherents a la seva pertinença 
a l’APEU.

12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notifica-
ció de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren 
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió 
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.

Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat 
dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea ge-
neral constitutiva de l’entitat gestora.

L’entitat gestora s’ha de constituir, com a mínim, amb les persones titulars del 
dret de possessió que han votat afirmativament la constitució de l’APEU.

La constitució de l’entitat gestora s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha 
d’inscriure al RAPEUC.
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L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del 
dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativa-
ment en el procediment de constitució de l’APEU.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 80
SP del Partit Popular de Catalunya (16)
De supressió a l’apartat 1, de l’article 12

12.1. Si el projecte ha estat ratificat en la votació prevista a l’article 11 precedent, 
s’ha de sotmetre [..].

Apartat 2
Esmena 81
GP de Catalunya en Comú Podem (29)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 12.

12.2. L’acord del Ple de l’ajuntament, en el que s’aprova la constitució de 
l’APEU, s’ha de notificar de forma individual, acreditada i feafent a totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU.

Esmena 82
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (9)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 12 

Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana i cons-
titució de l’entitat gestora

[...]
12.2. L’acord del Ple de l’ajuntament, en el que s’aprova la constitució de 

l’APEU, s’ha de notificar de forma individual i fefaent a totes les persones titulars 
del dret de possessió dels locals que integren l’APEU.

[...]

Apartat 4
Esmena 83
SP del Partit Popular de Catalunya (17)
De supressió a l’apartat 4, de l’article 12

[...] l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.
Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat 

dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea ge-
neral constitutiva de l’entitat gestora.

L’entitat gestora s’ha de constituir [...].

Esmena 84
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
De supressió a l’apartat 4 de l’article 12

Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana i cons-
titució de l’entitat gestora

[...]
12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notifica-

ció de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren 
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió 
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.
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Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat 
dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea ge-
neral constitutiva de l’entitat gestora.

[...]

Esmena 85
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
D’addició a l’apartat 4 de l’article 12

Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana i cons-
titució de l’entitat gestora

[...]
12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notifica-

ció de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren 
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió 
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.

[...]
L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del 

dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativa-
ment en el procediment de constitució de l’APEU. Durant la vigència del conveni 
entre l’entitat i l’Ajuntament, les persones titulars podran exercir el seu dret d’ad-
hesió.

Esmena 86
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (4)
De modificació a l’article 12.4

12.4 L’entitat gestora [...] l’entitat gestora.
Quan la iniciativa [...]e l’entitat gestora.
L’entitat gestora s’ha de constituir, [...]de l’APEU.
La constitució de l’entitat gestora s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha 

d’inscriure que serà objecte d’inscripció al RAPEUC, i que ha d’incloure en tot cas: 
la denominació de l’Àrea de Promoció Econòmica i el seu domicili, la identitat dels 
titulars del dret de possessió que s’adhereixen a l’entitat gestora i els estatuts de l’en-
titat aprovats conforme a l’article 11.

L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del 
dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativa-
ment en el procediment de constitució de l’APEU. Durant la vigència del conveni en-
tre l’entitat i l’Ajuntament, les persones titulars podran exercir el seu dret d’adhesió.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 80, 82 i 86.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 81, 83, 84 i 85.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Conveni
13.1. Un cop constituïdes l’APEU i la seva entitat gestora s’ha de procedir a la 

subscripció del conveni amb l’ajuntament.
13.2. El conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora ha d’especificar, com a mí-

nim, el següent: 
a) Identificació de les parts.
b) Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cadascuna de les parts d’acord 

amb el Pla d’actuació.
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c) Forma de participació de l’ajuntament en els òrgans de govern de l’entitat ges-
tora, amb veu però sense vot.

d) Formes de finançament i regles per a la determinació de les quotes, i períodes 
de liquidació d’aquestes d’acord amb el Pla d’actuació.

e) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels 
compromisos adquirits per les parts signants, que han de preveure la resolució dels 
problemes d’interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competèn-
cia de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

f) Mesures que es poden adoptar en cas d’incompliment dels compromisos esta-
blerts pel conveni.

g) Termini de vigència del conveni, que no pot excedir de 5 anys.
h) Règim de modificació del conveni, que requerirà l’acord unànime dels sig-

nants.
i) Causes d’extinció del conveni.
13.3. Aquest conveni té la naturalesa jurídica dels convenis de col·laboració que 

regula el capítol 2 del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; i de manera supletòria 
és d’aplicació el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.

13.4. Al conveni s’han d’adjuntar, com a annexos, la certificació de l’acord del 
Ple de l’ajuntament pel qual s’aprova la constitució de l’APEU, l’escriptura pública 
de constitució la seva entitat Gestora, els seus estatuts i el pla d’actuació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Lletra c
Esmena 87
GP de Catalunya en Comú Podem (31)
De modificació de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 13.

c) L’òrgan de governança, constituït de forma paritària entre l’ajuntament i els 
representants de l’entitat gestora de l’APEU.

Esmena 88
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (6)
D’addició a l’article 13.2.c)

c) Forma de participació de l’ajuntament en els òrgans de govern de l’entitat ges-
tora, amb veu però sense vot, el que l’exonera de qualsevol responsabilitat derivada 
dels acords adoptats pels mateixos.

Lletra e
Esmena 89
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
De modificació a la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 13

Article 13. Conveni
[...]
13.2. El conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora ha d’especificar, com a mí-

nim, el següent: 
[...]
e) L’òrgan de governança que haurà de ser paritari entre, d’una banda els re-

presentants de l’ajuntament, i per l’altra dels representants de l’entitat gestora de 
l’APEU, així com els mecanismes de seguiment, vigilància, control i compliment de 
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits, que han de preveure la reso-
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lució dels problemes d’interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

[...]

Addició de noves lletres
Addició d’una nova lletra b
Esmena 90
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
D’addició d’una nova lletra d) bis a l’apartat 2 de l’article 13

Article 13. Conveni
[...]
13.2. El conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora ha d’especificar, com a mí-

nim, el següent: 
[...]
d) Formes de finançament i regles per a la determinació de les quotes, i períodes 

de liquidació d’aquestes d’acord amb el Pla d’actuació.
d) bis L’òrgan gestor del cobrament de les quotes. En el cas que la gestió no la 

realitzi l’entitat gestora sinó que s’encarregui a la hisenda municipal caldrà preveu-
re l’aprovació d’una ordenança i les despeses que aquest servei de cobrament com-
porti a l’ajuntament.

[...]

Addició d’una nova lletra j
Esmena 91
GP de Catalunya en Comú Podem (32)
D’addició de nova lletra j) de l’apartat 2 de l’article 13.

j) La obligació de presentació anual de la memòria d’activitats, avaluació i eco-
nòmica de l’entitat gestora que s’haurà de presentar i donar compte al Ple Municipal.

Esmena 92
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un apartat j a l’article 13.2

j) L’import en que es xifren les despeses municipals per la tramitació del proce-
diment de delimitació i aprovació de l’APEU, i els terminis en que n’ha de ser res-
cabalat l’Ajuntament.

Addició d’una nova lletra k
Esmena 93
GP de Catalunya en Comú Podem (33)
D’addició de nova lletra k) de l’apartat 2 de l’article 13.

k) El Conveni s’haurà d’aprovar al Ple Municipal

Apartat 4
Esmena 94
GP de Catalunya en Comú Podem (30)
De supressió del segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 12.

12.4. L’entitat gestora [...] constitutiva de l’entitat gestora.
Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat 

dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea ge-
neral constitutiva de l’entitat gestora.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 88 i 92.
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La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 89 i el 
text del projecte, que consisteix en donar a la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 13 
el redactat següent: 

«e) L’òrgan de govern: els mecanismes de seguiment, la vigilància i el control de 
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants, que han 
de preveure la resolució dels problemes d’interpretació i compliment del conveni, 
sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 90 i el 
text del projecte, que consisteix en afegir una lletra d.bis) a l’apartat 2 de l’article 13 
amb el redactat següent: 

«d.bis) L’òrgan gestor del cobrament de les quotes: en el cas que la gestió no la 
realitzi l’entitat gestora sinó que s’encarregui a la hisenda municipal, el cobrament 
de la quota i les despeses del servei de cobrament s’han de preveure en l’ordenança 
fiscal.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 87, 91, 93 i 94.

TEXT PRESENTAT

Article 14. Pròrroga del conveni
14.1. El conveni es pot prorrogar, abans de la finalització del termini de vigència, 

per acord unànime de les parts i per un període no superior a quatre anys, sempre 
que la part interessada en la pròrroga ho sol·liciti a l’altra part durant el primer tri-
mestre de l’últim any.

14.2. En cap cas el conveni es pot prorrogar tàcitament.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats
Addició d’un nou apartat 3
Esmena 95
GP de Catalunya en Comú Podem (34)
D’addició de nou apartat 3 a l’article 14.

14.3. La pròrroga haurà de ser presentada i aprovada al Ple Municipal

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 95.

TEXT PRESENTAT

Article 15. Procediment per a la modificació de l’àmbit de l’APEU, per 
a la modificació dels estatuts de l’entitat gestora, per a la modificació 
del Pla d’actuació, per a la modificació del conveni o per a la seva 
pròrroga, i per al procediment d’extinció de l’APEU
15.1. La proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU, de modificació dels esta-

tuts de l’entitat gestora de l’APEU i de modificació del Pla d’actuació, de modificació 
o pròrroga del conveni, i d’extinció de l’APEU i de la seva entitat gestora requereix 
l’acord de l’assemblea general de l’entitat gestora pres d’acord amb el que l’article 
20 d’aquesta Llei.

15.2. L’entitat gestora ha de presentar la proposta a l’ajuntament del municipi 
acompanyada del projecte que correspongui i del certificat del secretari de l’entitat 
gestora que acrediti l’adopció de l’acord, d’acord amb les condiciones que estableix 
l’article 20.7 d’aquesta Llei.
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15.3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim 
de 20 dies, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolució, es conside-
rarà desestimada. En cas que sigui acceptada, ha de sotmetre el projecte a votació 
de la totalitat de les persones titulars del dret de possessió dels locals seguint el pro-
cediment previst a l’article 11 precedent.

15.4. Quan la proposta de modificació del Pla d’actuació, del conveni o de la seva 
pròrroga o l’extinció de l’APEU i la seva entitat gestora la proposi l’ajuntament, l’ha 
de traslladar a l’entitat gestora acompanyada del projecte que correspongui, i aques-
ta l’ha de sotmetre a la seva assemblea general en el termini màxim de 30 dies. L’as-
semblea general ha d’adoptar l’acord corresponent amb el procediment que estableix 
l’article 20 d’aquesta Llei. En cas de conformitat es sotmetrà el projecte a votació de 
la totalitat dels titulars del dret de possessió dels locals seguint el procediment pre-
vist a l’article 11 d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 3
Esmena 96
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
De modificació a l’apartat 3 de l’article 15

Article 15. Procediment per a la modificació de l’àmbit de l’APEU, per a la mo-
dificació dels estatuts de l’entitat gestora, per a la modificació del Pla d’actuació, per 
a la modificació del conveni o per a la seva pròrroga, i per al procediment d’extinció 
de l’APEU

[...]
15.3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim 

de 2 mesos, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolució, es conside-
rarà desestimada. En cas que sigui acceptada, ha de sotmetre el projecte a votació 
de la totalitat de les persones titulars del dret de possessió dels locals seguint el pro-
cediment previst a l’article 11 precedent.

[...]

Esmena 97
GP de Ciutadans (12)
De modificació de l’article 15 punt 3 

Article 15. Procediment per la modificació de l’àmbit de l’APEU, per la modifi-
cació dels estatuts de l’entitat gestora, per la modificació del Pla d’Actuació.

3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim de 
20 dies, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolució, es considerarà 
estimada.

Esmena 98
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació a l’apartat 3 de l’article 15

15.3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim 
de 2 mesos, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolució, es conside-
rarà desestimada. En cas que sigui acceptada, ha de sotmetre el projecte a votació 
de la totalitat de les persones titulars del dret de possessió dels locals seguint el pro-
cediment previst a l’article 11 precedent.

[...]
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Apartat 4
Esmena 99
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’un incís a l’apartat 4 de l’article 15

15.4. Quan la proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU, de modificació del 
Pla d’actuació, del conveni [...] previst a l’article 11 d’aquesta Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 96, 98 i 99.
La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 97.

TEXT PRESENTAT

Capítol 3. Registre i publicació de les àrees de promoció econòmica 
urbana de Catalunya Article 16. Registre
16.1. Amb la finalitat de disposar de manera permanent i actualitzada de tota la 

informació relativa a les APEU es crea un únic registre, el Registre de les àrees de 
promoció econòmica urbana (RAPEUC), de caràcter públic, per a totes les àrees 
de promoció econòmica urbana de Catalunya, adscrit al Departament competent en 
matèria de comerç.

La competència per la inscripció i el manteniment del Registre correspon a la 
Direcció General competent en matèria de Comerç, sens perjudici del que disposa 
el punt 16.2 d’aquest article.

16.2. Al RAPEUC es crea una secció específica per a la inscripció de les 
APEU constituïdes als polígons d’activitat econòmica definits a l’article 32 del títol 
II d’aquesta Llei.

La competència per la inscripció i el manteniment d’aquesta secció correspon a 
la Direcció General competent en matèria de indústria.

16.3. La informació relativa a les APEU s’ha d’incorporar al visualitzador del 
sistema d’informació geogràfica corporativa que disposi cada unitat competent i ha 
de ser accessible des del web de la Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 17. Procediment d’inscripció
17.1. En el termini màxim d’un mes a comptar des de la subscripció del conve-

ni entre l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU, l’ajuntament ha de sol·licitar a la 
direcció general competent la inscripció de l’APEU al Registre de les àrees de pro-
moció econòmica urbana de Catalunya. A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar la do-
cumentació següent: 

a) Un exemplar del Pla d’actuació.
b) Un exemplar del conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament.
c) Una còpia autoritzada del document públic de la constitució de l’entitat, degu-

dament inscrita en el registre corresponent.
d) Un certificat de l’acord d’aprovació definitiva de la constitució de l’APEU adop-

tat per l’ajuntament.
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e) Un plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU, es localitzin els 
locals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, i s’identifiquin 
les persones titulars del dret de possessió dels locals (nom o raó social, NIF, domi-
cili de l’establiment del qual és titular del dret de possessió a la zona).

17.2. L’òrgan de la direcció general que tingui atribuïda la competència ha d’ins-
criure l’APEU al RAPEUC en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
dictat i notificat la resolució de la inscripció a l’ajuntament, s’entén acordada la ins-
cripció.

17.3. L’ajuntament ha de comunicar al RAPEUC les modificacions del Pla d’ac-
tuació, del conveni, de la delimitació de l’APEU o qualsevol altra modificació que 
afecti el funcionament de l’APEU, que han de ser aprovades per l’ajuntament; i tam-
bé ha de comunicar l’extinció de l’APEU.

17.4. Les resolucions d’inscripció al RAPEUC hauran de tenir en compte els 
principis de minimització de dades i d’exactitud, d’acord amb el que estableix el 
marc normatiu aplicable en matèria de protecció de dades.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 100
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
De supressió a l’apartat 1 de l’article 17

Article 17. Procediment d’inscripció
17.1. En el termini màxim d’un mes a comptar des de la subscripció del conve-

ni entre l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU, l’ajuntament ha de sol·licitar a la 
direcció general competent la inscripció de l’APEU al Registre de les àrees de pro-
moció econòmica urbana de Catalunya. A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar la do-
cumentació següent: 

a) Un exemplar del Pla d’actuació.
b) Un exemplar del conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament.
c) Una còpia autoritzada del document públic de la constitució de l’entitat, degu-

dament inscrita en el registre corresponent.
d) Un certificat de l’acord d’aprovació definitiva de la constitució de l’APEU adop-

tat per l’ajuntament.
e) Un plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU, es localitzin els 

locals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, i s’identifiquin 
les persones titulars del dret de possessió dels locals (nom o raó social, NIF, domi-
cili de l’establiment del qual és titular del dret de possessió a la zona).

Apartat 2
Esmena 101
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
De modificació a l’apartat 2 de l’article 17

Article 17. Procediment d’inscripció
[...]
17.2. L’òrgan de la direcció general que tingui atribuïda la competència ha d’ins-

criure l’APEU al RAPEUC en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data 
de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
i notificat la resolució de la inscripció a l’ajuntament, s’entén acordada la inscripció.

[...]
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Esmena 102
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (7)
De modificació a l’apartat 2 de l’article 17

Article 17. Procediment d’inscripció
[...]
17.2. L’òrgan de la direcció general que tingui atribuïda la competència ha d’ins-

criure l’APEU al RAPEUC en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data 
de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
i notificat la resolució de la inscripció a l’ajuntament, s’entén acordada la inscripció.

[...]

Apartat 3 i 4
Esmena 103
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
De supressió dels apartats 3 i 4 de l’article 17

Article 17. Procediment d’inscripció
[...]
17.3. L’ajuntament ha de comunicar al RAPEUC les modificacions del Pla d’ac-

tuació, del conveni, de la delimitació de l’APEU o qualsevol altra modificació que 
afecti el funcionament de l’APEU, que han de ser aprovades per l’ajuntament; i tam-
bé ha de comunicar l’extinció de l’APEU.

17.4. Les resolucions d’inscripció al RAPEUC hauran de tenir en compte els 
principis de minimització de dades i d’exactitud, d’acord amb el que estableix el 
marc normatiu aplicable en matèria de protecció de dades.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 101 i 102.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 100 i 103.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Publicació
Un cop inscrita al Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de Cata-

lunya, la Direcció General competent ha de publicar al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya el nom, la delimitació i la identificació de la inscripció registral 
de l’APEU constituïda.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Capítol 4. Organització i funcionament de les entitats gestores

Article 19. Òrgans 
19.1. Els òrgans de l’entitat gestora són, com a mínim, els següents: 
a) L’assemblea general.
b) La presidència.
c) La secretaria.
d) La gerència.
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19.2. De manera facultativa l’entitat gestora pot preveure una junta directiva, una 
vicepresidència i una tresoreria.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 20. Assemblea general
20.1. L’assemblea general és el màxim òrgan de govern de l’entitat gestora.
20.2. Formen part de l’assemblea general la totalitat de les persones titulars del 

dret de possessió dels locals adherides a l’entitat gestora.
Cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals adherides a 

l’entitat gestoria participen en l’assemblea general en proporció a la superfície cons-
truïda ponderada, d’acord amb el que determina l’article 8 d’aquesta Llei.

20.3. L’assemblea general es reuneix, com a mínim, un cop a l’any en sessió or-
dinària per aprovar els pressupostos i els comptes anuals; i en sessió extraordinària 
quan així ho acordi la presidència o una quarta part dels membres de l’assemblea 
general.

20.4. Correspon al president o presidenta la convocatòria de l’assemblea gene-
ral. La convocatòria ha d’indicar el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre 
del dia.

Les notificacions de la convocatòria s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti 
tenir constància de la seva recepció, i s’han de publicar a la web corporativa de l’en-
titat gestora, si en disposa.

20.5. Si a la reunió de l’assemblea general no concorren en primera convocatòria 
la majoria dels membres, es pot celebrar en segona convocatòria, mitja hora després, 
sempre que hi siguin presents, com a mínim, un terç dels membres.

20.6. La notificació de la convocatòria per a l’assemblea general ordinària anual, 
així com per les assemblees extraordinàries, s’ha de fer amb una antelació mínima 
de 15 dies naturals. No obstant això, l’assemblea general pot reunir-se vàlidament, 
fins i tot sense ser convocada formalment, sempre que hi concorrin la totalitat de les 
persones titulars del dret de possessió dels locals adherides a l’entitat gestora i així 
ho decideixin per unanimitat.

20.7. Quan l’assemblea general hagi d’adoptar acords relatius a la modificació de 
l’àmbit de l’APEU, a la modificació dels estatuts de l’entitat gestora, a la modificació 
o la pròrroga del conveni i a l’extinció de l’entitat gestora i de l’APEU, cal l’assistèn-
cia de com a mínim les tres quartes parts dels seus membres, que representin com a 
mínim les tres quartes parts de la superfície construïda ponderada dels locals repre-
sentats pels titulars del dret de possessió adherits a l’entitat gestora.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 104
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (8)
De modificació de l’article 20.2

20.2 Formen part [...] a l’entitat gestora.
Cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals adherides a 

l’entitat gestora participen en l’assemblea general en proporció a la superfície cons-
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truïda ponderada al nombre de vots que els correspon, d’acord amb el que determina 
l’article 8 d’aquesta Llei.

Addició de nous apartats
Addició d’un nou apartat 8
Esmena 105
GP de Ciutadans (13)
D’addició d’un nou punt 8 a l’article 20 

Article 20. Assemblea General 
8.(Nou) Les associacions de venda no sedentària que utilitzin l’espai públic in-

corporat en l’àmbit territorial de l’APEU podran participar a l’assemblea general 
amb veu però sense vot.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 104 i 105.
La Ponència recomana una esmena tècnica per raons de congruència amb les re-

comanacions de les esmenes formulades a l’article 8 que consisteix en substituir a 
l’apartat 7 de l’article 20 l’expressió «... superfície ponderada ...» per «... superfície 
construïda cadastral...».

TEXT PRESENTAT

Article 21. Funcions de l’assemblea general
L’assemblea té com a mínim les funcions següents: 
a) Exercir la direcció superior i el control de l’entitat i vetllar pel compliment de 

les seves funcions, per a la qual cosa serà informada degudament dels acords i de 
les mesures adoptades per la persona que ocupi la presidència, o per qualsevol altre 
òrgan de govern de l’entitat gestora.

b) Elegir d’entre els seus membres les persones que ocupin la presidència, la se-
cretaria i, si s’escau, els càrrecs d’altres òrgans de govern de l’entitat gestora.

c) Remoure el president o presidenta, el secretari o secretaria i, si s’escau, els 
membres dels òrgans de govern de l’entitat.

d) Acordar la contractació i la rescissió del contracte de la persona proposada per 
exercir de president o presidenta per ocupar la gerència.

e) Aprovar els pressupostos anuals i el programa d’actuacions i d’inversions que 
s’hagin de realitzar.

f) Aprovar la memòria anual d’activitats i el balanç, així com la liquidació i els 
comptes de cada exercici econòmic.

g) Informar, a requeriment de l’ajuntament, en les reclamacions contra la liqui-
dació de les quotes.

h) Acordar, a proposta de la gerència, la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la 
via de constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades.

i) Aprovar la modificació dels estatuts.
j) Aprovar la proposta de modificació del conveni subscrit amb l’ajuntament i la 

proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU.
k) Aprovar la proposta d’extinció de l’APEU i de l’entitat gestora.

ESMENES PRESENTADES

Lletra i
Esmena 106
SP del Partit Popular de Catalunya (18)
De modificació de la lletra i) de l’article 21

i) Aprovar els estatuts i llurs modificacions.
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Esmena 107
GP Socialistes i Units per Avançar (21)
De modificació de la lletra i) de l’article 21

Article 21. Funcions de l’assemblea general
L’assemblea té com a mínim les funcions següents: 
[...]
i) Ratificar els Estatuts definits a l’article 7, així com la modificació del mateix.
[...]

Esmena 108
GP de Catalunya en Comú Podem (35)
De modificació de la lletra i) de l’article 21.

i) Aprovar la proposta dels Estatuts així com la seva modificació.

Lletra j
Esmena 109
SP del Partit Popular de Catalunya (19)
De modificació de la lletra j), de l’article 21

j) Aprovar la proposta de conveni a subscriure amb l’ajuntament, així com llurs 
modificacions i les propostes de modificacions de l’àmbit de l’APEU.

Esmena 110
GP Socialistes i Units per Avançar (22)
De modificació de la lletra j) de l’article 21

Article 21. Funcions de l’assemblea general
L’assemblea té com a mínim les funcions següents: 
[...]
j) Ratificar el conveni subscrit amb l’ajuntament definit a l’article 7, així com la 

seva eventual proposta de modificació.
[...]

Esmena 111
GP de Catalunya en Comú Podem (36)
De modificació de la lletra j) de l’article 21.

j) Aprovar la proposta de conveni subscrit amb l’ajuntament així com la seva 
modificació del conveni subscrit amb l’ajuntament i la proposta de modificació de 
l’àmbit de l’APEU.

Addició de noves lletres
Adició d’una nova lletra i
Esmena 112
GP de Ciutadans (14)
D’addició d’un nova lletra i) a l ‘article 21 

Article 21. Funcions de l’assemblea general
L’assemblea té com a mínim les funcions següents: 
i) Aprovar la proposta d’estatuts definits a l’article 7, lletra d), així com la modi-

ficació d’aquests.
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Adició d’una nova lletra j
Esmena 113
GP de Ciutadans (15)
D’addició d’una nova lletra j) a l’article 21 l

Article 21. Funcions de l’assemblea general
j) Aprovar la proposta de conveni subscrit amb l’ajuntament definit en l’article 7 

lletra g), així com la seva eventual modificació de l’àmbit de l’APEU.

Addició de nous articles
Addició d’un nou article 21.bis
Esmena 114
GP de Ciutadans (16)
D’addició d’un nou article 21 bis

Article 21 bis. Garanties individuals dels associats
Tot acord de l’Assemblea General que impliqui l’assumpció d’una obligació nova 

per part dels associats requerirà del seu consentiment individual.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Les esmenes 107, 110, 112 i 113 han estat transaccionades a l’article 11.1.g).
El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 114.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 106, 108, 109 i 111.

TEXT PRESENTAT

Article 22. Règim d’acords de l’assemblea general
Amb caràcter general, llevat que els estatuts o el conveni prevegin una altra cosa, 

els acords de l’assemblea general s’adopten per majoria simple dels vots que repre-
sentin la majoria simple de la superfície construïda dels locals. No obstant això, els 
acords relatius a les matèries que detalla l’article 20.7 anterior requeriran, com a mí-
nim, el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que representin la majoria 
absoluta de la superfície construïda dels locals.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 23. La presidència
23.1. La presidència es l’òrgan de direcció i representació de l’entitat gestora.
La persona que ocupi la presidència ha de ser designada en l’acte de constitució 

de l’entitat gestora, o posteriorment per acord de l’assemblea general, i en ambdós 
casos per períodes equivalents al termini de vigència inicial del conveni, amb pos-
sibilitats de reelecció per una única vegada i per igual termini.

23.2. El president o presidenta exerceix la representació legal de l’entitat i té atri-
buïdes les funcions següents: 

a) Convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries de l’assemblea ge-
neral i fixar l’ordre del dia.

b) Proposar a l’assemblea el nomenament de la persona que ocupi la gerència.
c) Visar les actes i les certificacions, si s’escau, dels acords de l’assemblea general.
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d) Executar el pressupost de despeses de l’entitat gestora, que pot delegar a la 
persona que ocupi la gerència.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 24. Secretaria
24.1. Actuarà com a secretari o secretària de l’assemblea el membre de l’entitat 

que designi l’assemblea en la seva sessió constitutiva o en les de les successives re-
novacions.

Aquesta designació es farà, en tot cas, de la mateixa forma i pels mateixos termi-
nis que per a la designació de president o presidenta de l’entitat gestora.

24.2. El secretari o secretària té les funcions següents: 
a) Estendre l’acta de cada sessió de l’assemblea.
b) Emetre els certificats dels acords presos per l’assemblea.
c) Assistir el president o presidenta en la convocatòria de les sessions de l’assem-

blea.
d) Notificar els acords de l’assemblea general, quan sigui procedent.
e) Realitzar, per ordre del president o presidenta, els treballs que li encomani 

l’assemblea.
f) Ser el dipositari/ària i custodiar les actes.
g) Vetllar pels fons de l’entitat.
h) Portar la comptabilitat.
i) Recaptar les quotes i lliurar els requeriments corresponents quan sigui neces-

sari.
24.3. Les funcions que es detallen als punts g), h) i i) correspondran a la perso-

na que exerceixi de tresorera, cas que l’entitat gestora opti per la creació d’aquesta 
figura.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 25. Gerència
25.1. La gerència és l’òrgan d’administració i execució de l’entitat que ha d’exer-

cir les funcions que li encomani o deleguin la presidència o l’assemblea general, sota 
la direcció i la supervisió del president o presidenta.

25.2. La designació del gerent o la gerent ha de recaure en una persona amb pro-
fessionalitat i experiència acreditada.

25.3. El o la gerent assisteix a les sessions de l’assemblea general amb veu però 
sense vot.

25.4. Corresponen a la gerència les funcions següents: 
a) Elaborar el pressupost de l’APEU, de la liquidació i dels comptes anuals, amb 

la memòria anual d’activitats corresponent.



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 213 

b) Implementar el pla d’actuació de l’APEU i proposar plans i programes con-
crets d’actuació.

c) Proposar finançaments aliens.
d) Elaborar la proposta d’informe que ha d’aprovar l’assemblea general relatiu a 

la reclamació contra la liquidació de les quotes.
e) Gestionar el cobrament de les quotes sota la supervisió de la presidència 
f) Proposar a l’assemblea general, o l’òrgan col·legiat de l’entitat gestora que cor-

respongui, que adopti l’acord necessari per a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de 
la via de constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades.

g) Dirigir el personal a càrrec de l’entitat gestora.
h) La resta de tasques que l’assemblea general o el president o presidenta li en-

comanin.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 4
Lletra e
Esmena 115
SP del Partit Popular de Catalunya (20)
De supressió de la lletra e), de l’apartat 4, de l’article 25

[...] liquidació de les quotes.
e) Gestionar el cobrament de les quotes sota la supervisió de la presidència.
f) Proposar a l’assemblea [...].

Addició de nous articles
Addició d’un nou article 25 bis
Esmena 116
GP de Ciutadans (17)
D’addició d’un nou article 25 bis

Article 25 bis. Deure d’actuar en interès de tots els associats de l’òrgan d’Admi-
nistració i execució 

La Gerència té el deure d’actuar en interès de tots els associats de l’òrgan d’Ad-
ministració i execució.

Addició d’un nou article 25 ter
Esmena 117
GP de Ciutadans (18)
D’addició d’un nou article 25 ter

Article 25 ter. Clàusula de tancament
A tot el que no reguli la present llei li seran aplicables les normes que són d’apli-

cació a les societats mercantils i en especial les relatives al règim dels seus admi-
nistradors.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 116.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 115 i 117.

TEXT PRESENTAT

Capítol 5. Finançament de l’APEU 

Article 26. Recursos econòmics
Són recursos econòmics de l’APEU, i que gestiona l’entitat gestora, els següents: 



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 214

a) Les quotes a càrrec de les persones titulars del dret de possessió sobre els 
locals inclosos a l’àmbit de l’APEU i que es detallen a l’article 3.3 d’aquesta Llei. 
Aquestes quotes hauran de cobrir la totalitat de la despesa pressupostada en el con-
veni subscrit amb l’ajuntament, i també la quantitat destinada a la reserva que pre-
veu l’article 10.2.c) d’aquesta Llei.

b) Aportacions en espècie, crèdits, donacions, patrocinis, ingressos obtinguts per 
les vendes de béns i serveis, i per rendes i productes del seu patrimoni.

c) Subvencions i ajuts públics de les administracions.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
27.1. L’obligació del pagament de les quotes neix amb la publicació al DOGC de 

la inscripció de l’APEU al Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de 
Catalunya.

27.2. Estan obligades al pagament de les quotes totes les persones titulars del 
dret de possessió sobre els locals inclosos a l’APEU. En cas que hi hagi una plura-
litat de persones titulars del dret de possessió, aquestes estan obligades de forma 
solidària.

27.3. El conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament ha d’establir els cri-
teris a partir dels quals es determina la quantia de les quotes.

L’import de les aportacions i de les quotes ha de ser equitatiu, basat en criteris 
objectius i suficients per finançar el Pla d’actuació durant tota la durada de l’APEU.

Les quotes es determinen en funció de la superfície construïda cadastral de cada 
local. En cas de sòl sense edificar, s’entendrà per superfície construïda cadastral 
del local la superfície cadastral de la parcel·la.

S’estableixen sis trams diferents en funció d’aquesta superfície, de tal forma que 
les quotes dels locals adscrits a cada tram han de respectar entre elles les propor-
cions d’acord amb els índexs que es detallen a la taula següent: 

Superfície construïda cadastral (scc) Índex

scc <300 m2 1
300 m2 < scc < 800 m2 1,5
800 m2 < scc < 1.300 m2 2
1.300 m2 < scc < 2.500 m2 3
2.500 m2 < scc < 10.000 m2 4
scc >10.000 m2 5

27.4. La gestió del cobrament de les quotes correspon a la gerència de l’entitat 
gestora, no obstant això, el conveni pot preveure que la gestió del cobrament l’efec-
tuï la hisenda municipal. En aquest últim cas caldrà preveure al conveni les despeses 
que aquest servei comporti a l’ajuntament i els requeriments previstos per la norma-
tiva de protecció de dades per fer l’encàrrec de tractament.

27.5. Contra la liquidació de les quotes que han d’abonar les persones titulars del 
dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU es pot interposar reclamació davant 
l’ajuntament en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació de la liquidació.

Per resoldre la reclamació, l’ajuntament, ha de sol·licitar informe preceptiu a l’en-
titat gestora perquè es pronunciï sobre els motius de la reclamació.
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L’ajuntament disposa d’un termini de 3 mesos per resoldre les reclamacions, 
transcorregut el termini sense que l’ajuntament hagi dictat resolució s’entén desesti-
mada la reclamació.

27.6. Les quotes impagades han de ser reclamades per l’entitat gestora al deutor 
perquè satisfaci l’import en el termini màxim d’un mes. Aquesta reclamació s’ha de 
fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la via de constre-
nyiment. Transcorregut aquest termini d’un mes sense que s’hagi liquidat la quota, 
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció segons els estatuts de l’entitat gestora, 
ha d’acordar sol·licitar a l’ajuntament que iniciï el procediment per al cobrament de 
les quotes impagades per la via de constrenyiment, d’acord amb el marc normatiu 
aplicable.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 118
GP Socialistes i Units per Avançar (23)
De modificació a l’apartat 1 de l’article 27

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
27.1. L’obligació del pagament de les quotes neix amb la publicació de la orde-

nança municipal reguladora de la creació de les quotes i de la gestió aplicable per 
al cobrament.

[...]

Apartat 3
Esmena 119
GP Socialistes i Units per Avançar (24)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 27

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
[...]
27.3. El conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament ha de preveure 

l’aprovació d’una ordenança que estableixi, principalment: la quantia de les quotes 
i la gestió aplicable per al cobrament.

L’import de les aportacions i de les quotes ha de ser equitatiu, basat en criteris 
objectius i suficients per finançar el Pla d’actuació durant tota la durada de l’APEU.

[...]

Esmena 120
GP de Ciutadans (19)
De modificació de l’article 27 punt 3

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
3. El conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’Ajuntament ha d’establir els cri-

teris a partir dels quals es determina la quantia de les quotes. L’import de les apor-
tacions i de les quotes ha d’ésser equitatiu, basat en els criteris objectius i de sufi-
ciència per finançar el pla d’actuació durant tota la durada de l’APEU. Les quotes 
es determinen en funció de la proporció establert en l’article 8.

Esmena 121
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (11)
De modificació de l’article 27.3

27.3 El conveni subscrit [...] la quantia de les quotes.
L’import de les aportacions [...] la durada de l’APEU.
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Les quotes es determinen en funció dels coeficients establerts en l’article 8 
d’aquesta llei. de la superfície construïda cadastral de cada local. En cas de sòl sen-
se edificar, s’entendrà per superfície construïda cadastral del local la superfície ca-
dastral de la parcel·la.

S’estableixen sis trams diferents en funció d’aquesta superfície, de tal forma que 
les quotes dels locals adscrits a cada tram han de respectar entre elles les propor-
cions d’acord amb els índexs que es detallen a la taula següent: 

Superfície construïda cadastral (scc) Índex

scc <300 m2 1

300 m2 < scc < 800 m2 1,5

800 m2 < scc < 1.300 m2 2

1.300 m2 < scc < 2.500 m2 3

2.500 m2 < scc < 10.000 m2 4

scc >10.000 m2 5

Apartat 4
Esmena 122
SP del Partit Popular de Catalunya (21)
De modificació de l’apartat 4, de l’article 27

27.4. La gestió del cobrament de les quotes, i en el seu cas de la via de constre
nyiment, correspon a la hisenda municipal. Caldrà preveure al conveni les despeses 
que aquest servei comporti a l’ajuntament i els requeriments previstos per la norma-
tiva de protecció de dades per fer l’encàrrec de tractament.

Esmena 123
GP de Ciutadans (20)
De modificació de l’article 27 punt 4

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
4. La gestió de cobrament, i en el seu cas de la via de constrenyiment, de les quo-

tes correspon a la hisenda municipal. Caldrà preveure al conveni les despeses que 
aquest servei comporti a l’Ajuntament i els requeriments previstos per la normativa 
de protecció de dades per fer l’encàrrec de tractament.

Apartat 5
Esmena 124
GP de Ciutadans (21)
De supressió de l’article 27 punt 5

Supressió de tot el text de l’apartat 5.

Apartat 6
Esmena 125
SP del Partit Popular de Catalunya (22)
De supressió de l’apartat 6, de l’article 27

Supressió de tot el text de l’apartat 6.

Esmena 126
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició a l’article 27.6

27.6 Les quotes impagades [...], d’acord amb el marc normatiu aplicable. S’exclou 
expressament la responsabilitat de l’ajuntament en el cas de que es produeixi una 
recaptació fallida de quotes en via de constrenyiment per la insolvència de l’obligat 
al seu pagament.
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Addició de nous apartats
Addició d’un nou apartat 6.bis
Esmena 127
GP Socialistes i Units per Avançar (25)
D’addició d’un nou apartat 6. bis a l’article 27

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
[...]
27.6. Les quotes impagades han de ser reclamades per l’entitat gestora al deutor 

perquè satisfaci l’import en el termini màxim d’un mes. Aquesta reclamació s’ha de 
fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la via de constre-
nyiment. Transcorregut aquest termini d’un mes sense que s’hagi liquidat la quota, 
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció segons els estatuts de l’entitat gestora, 
ha d’acordar sol·licitar a l’ajuntament que iniciï el procediment per al cobrament de 
les quotes impagades per la via de constrenyiment, d’acord amb el marc normatiu 
aplicable.

27.6. bis Per al cobrament en via de constrenyiment, la ordenança ha d’incloure 
una re-missió a l’aplicació del procediment de recaptació previst a l’ordenança fis-
cal ge-neral de l’ajuntament.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 118, 121 i 126.
El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 120.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 119, 122, 123, 124, 125 i 127.

TEXT PRESENTAT

Article 28. Pressupost
28.1. Les entitats gestores de les APEU han d’ajustar la seva activitat al pressu-

post que anualment ha d’aprovar l’assemblea general, d’acord amb les accions anuals 
previstes en el Pla d’actuació.

28.2. El pressupost ha d’especificar, amb el màxim grau de desglossament, la 
totalitat de les despeses i els ingressos previstos i ha d’incloure els costos derivats 
de la gestió del procés de constitució de les APEU de l’organisme públic local que 
pertoqui, així com els derivats del cobrament de les quotes quan es concertin amb 
la hisenda local.

El pressupost també ha d’incloure una reserva destinada a la compensació d’in-
crements imprevisibles de costos de les actuacions projectades, així com a la cober-
tura de pèrdues d’ingressos derivades del pagament incomplert o impuntual de les 
quotes.

28.3. Al pressupost s’ha d’adjuntar: 
a) A l’estat de despeses, una descripció analítica de les quantitats que es projecta 

invertir en cadascuna de les activitats de l’APEU durant l’exercici següent, i si escau, 
els pressupostos proposats pels diferents proveïdors de béns i serveis.

b) A l’estat d’ingressos, la quantificació de les aportacions i de les quotes que 
correspondrà abonar en l’exercici econòmic a cadascuna de les persones titulars del 
dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU; l’import de les aportacions voluntà-
ries o donacions que s’hagin rebut; i l’import de les subvencions i els ajuts públics 
compromesos per les diferents administracions públiques.

28.4. El pressupost pot preveure modificacions de les accions previstes al Pla 
d’actuació, tant pel que fa al termini d’execució com pel tipus d’acció. Aquestes mo-
dificacions en cap cas podran alterar l’import total pressupostat pel Pla d’actuació 
per a tot el període de vigència, sens perjudici del que preveu l’article 15.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 128
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (9)
D’addició a l’article 28.2

28.2 El pressupost [...] amb la hisenda local.
El pressupost també ha d’incloure una reserva destinada a la compensació d’in-

crements imprevisibles de costos de les actuacions projectades, així com a la cober-
tura de pèrdues d’ingressos derivades del pagament incomplert o impuntual de les 
quotes. També ha d’incloure les eventuals despeses de liquidació de l’Entitat Gesto-
ra en el termini de vigència del conveni.

Apartat 4
Esmena 129
GP de Ciutadans (22)
D’addció de l’article 28 apartat 4

Article 28. Pressupost
4. El pressupost pot preveure [...], sens perjudici del que preveu l’article 15. En 

tot cas, les modificacions significatives del pressupost i aquelles que representin un 
canvi substancial de les actuacions previstes en el Pla d’Actuació hauran de ser 
aprovades seguint el previst a l’article 15 d’aquesta llei.

Esmena 130
GP de Catalunya en Comú Podem (37)
D’addició a l’apartat 4 de l’article 28

28.4. El pressupost pot preveure modificacions de les accions previstes al Pla 
d’actuació, tant pel que fa al termini d’execució com pel tipus d’acció. Aquestes mo-
dificacions en cap cas podran alterar l’import total pressupostat pel Pla d’actuació 
per a tot el període de vigència, sens perjudici del que preveu l’article 15. En tot cas, 
les modificacions significatives del pressupost i aquelles que representin un canvi 
substancial de les actuacions previstes en el Pla d’Actuació hauran de ser aprovades 
sempre seguint el previst a l’article 15 d’aquesta llei.

RECOMNACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 128.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 129 i 130.

TEXT PRESENTAT

Article 29. Elaboració i aprovació del pressupost
29.1 El o la gerent, d’acord amb els criteris fixats pel president o presidenta, ela-

bora anualment el projecte de pressupost dins els tres últims mesos de cada exercici 
econòmic. El projecte de pressupost ha d’anar acompanyat de: 

a) La liquidació del pressupost de l’exercici anterior.
b) Un informe de gestió que inclogui, com a mínim, l’aplicació dels recursos de 

què disposa l’APEU, dels resultats pràctics de la seva gestió, dels problemes sorgits 
en l’execució i de les propostes de millora que es considerin necessàries.

c) Un informe econòmic elaborat per un auditor de comptes, i un informe sobre 
la gestió dels recursos humans, en el cas que el pressupost excedeixi de cent mil 
euros.
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29.2. Un cop aprovat el pressupost per l’assemblea general es donarà publicitat, 
en el termini màxim de 15 dies, al web de l’ajuntament i al de l’entitat gestora, si 
en disposa, i es notificarà a tots els titulars del dret de possessió dels locals que in-
tegren l’APEU.

29.3. Les persones titulars del dret de possessió dels locals incloses a l’APEU po-
den presentar davant l’ajuntament una reclamació contra el pressupost aprovat, en el 
termini d’un mes a comptar des de la publicació al web de l’ajuntament.

Per resoldre la reclamació l’ajuntament ha de sol·licitar informe preceptiu a l’en-
titat gestora perquè es pronunciï sobre els motius de la reclamació.

L’ajuntament disposa d’un termini de 3 mesos per resoldre les reclamacions, 
transcorregut el termini sense que l’ajuntament hagi dictat resolució s’entén desesti-
mada la reclamació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 3
Esmena 131
SP del Partit Popular de Catalunya (23)
De modificació a l’apartat 3, de l’article 29

[...] transcorregut el termini sense que l’ajuntament hagi dictat resolució s’entén 
desestimada la reclamació.

Esmena 132
GP de Ciutadans (23)
De modificació de l’article 29 punt 3

Article 29. Elaboració i aprovació del pressupost
3. Les persones titulars del dret de possessió dels locals incloses a l’APEU poden 

presentar davant l’ajuntament una reclamació contra el pressupost aprovat, en el ter-
mini d’un mes a comptar des de la publicació al web de l’ajuntament. Per resoldre la 
reclamació l’ajuntament ha de sol·licitar informe preceptiu a l’entitat gestora perquè 
es pronunciï sobre els motius de la reclamació. L’ajuntament disposa d’un termini 
de 3 mesos per resoldre les reclamacions, transcorregut el termini sense que l’ajun-
tament hagi dictat resolució s’entén estimada la reclamació.

Addició de nous articles
Addició d’un nou article 29
Esmena 133
GP de Ciutadans (24)
D’addició d’un nou article 29 

Article 29 (nou). Causes de dissolució
A més de les causes de dissolució que s’estableixin en els estatuts de l’APEU, serà 

causa de dissolució el fet que ho sol·liciti la majoria absoluta conjunta de partici-
pants i de participacions.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 131, 132 i 133.

TEXT PRESENTAT

Capítol 6. Extinció i liquidació de l’àrea de promoció econòmica urbana

Article 30. Extinció i liquidació
30.1. L’extinció de l’APEU es produeix per resolució o extinció del conveni subs-

crit entre l’ajuntament corresponent i l’entitat gestora per qualsevol dels motius pre-
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vistos en el conveni o a l’ordenament jurídic. L’extinció de l’APEU comporta ne-
cessàriament la dissolució de l’entitat gestora i requereix, en tot cas, l’aprovació de 
l’ajuntament.

30.2. No procedeix l’aprovació de la dissolució de l’entitat gestora mentre exis-
teixin obligacions pendents o l’entitat gestora tingui procediments judicials pendents 
de sentència ferma.

30.3. Acordada la dissolució per l’ajuntament, el president o presidenta, o l’òrgan 
que determinin els estatuts de l’entitat gestora, es transforma en òrgan de liquidació 
per atendre el pagament dels deutes, el cobrament dels ingressos pendents i per a la 
distribució del romanent, si escau, d’acord amb els estatuts o les regles de funcio-
nament.

La distribució del romanent, si s’escau, s’ha de realitzar entre totes les persones 
titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU, d’acord amb la seva par-
ticipació calculada segons el que estableix l’article 27 anterior.

El document definitiu de liquidació, que ha d’incloure, si s’escau, la distribució 
del romanent, l’ha d’aprovar l’òrgan competent de l’ajuntament en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la data de presentació del document definitiu de liqui-
dació.

30.4. L’ajuntament ha de comunicar a la Direcció General competent en matèria 
de comerç l’extinció de l’APEU per tal d’inscriure aquesta extinció al Registre de 
les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya i publicar-la al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 134
SP del Partit Popular de Catalunya (24)
De supressió a l’apartat 1, de l’article 30

[...] L’extinció de l’APEU comporta necessàriament la dissolució de l’entitat ges-
tora i requereix, en tot cas, l’aprovació de l’ajuntament.

30.2. No procedeix [...].

Esmena 135
GP Socialistes i Units per Avançar (26)
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 30

Article 30. Extinció i liquidació
30.1. L’extinció de l’APEU es produeix per resolució o extinció del conveni subs-

crit entre l’ajuntament corresponent i l’entitat gestora per qualsevol dels motius pre-
vistos en el conveni o a l’ordenament jurídic. L’extinció de l’APEU comporta neces-
sàriament la dissolució de l’entitat gestora i requereix, en tot cas, donar compte al 
Ple de l’Ajuntament.

[...]

Apartat 3
Esmena 136
SP del Partit Popular de Catalunya (25)
De supressió a l’apartat 3, de l’article 30

[...] de sentència ferma.
30.3. Acordada la dissolució per l’ajuntament, el president o presidenta [...].

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 135.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 134 i 136.
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TEXT PRESENTAT

Títol II. Especialitats de la regulació de les APEU als polígons d’activitat 
econòmica (PAE) 

Article 31. Règim normatiu 
A les APEU que es constitueixen i desenvolupen en els PAE, juntament amb el 

que determina aquesta Llei, els hi és d’aplicació la regulació específica continguda 
en aquest títol II.

Les referències que al títol I de la Llei es fan a «local», en el cas de les APEU que 
es constitueixen i desenvolupen en els PAE s’han d’entendre fetes a «nau» o «par-
cel·la sense construcció».

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 32. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén per: 
a) PAE: tota delimitació en sòl urbà superior a 0,5 ha d’un municipi on s’establei-

xi pel planejament urbanístic l’ús industrial i/o l’ús logístic com a predominant i que 
figuri al Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica (SIPAE) del Depar-
tament competent en matèria d’Indústria, amb la totalitat de la informació completa.

b) APEU en els PAE: les zones geogràfiques d’un municipi, prèviament delimi-
tades, integrades per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense construcció ubicades 
dins el seu àmbit i on està prevista l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar 
a les finalitats d’interès general de l’article 1.2 d’aquesta Llei.

c) Naus: tota construcció i edificació amb accés, tant per viabilitat pública com 
privada, on s’hi exerceix una activitat econòmica empresarial.

També es consideren naus aquelles que en el moment de la constitució de 
l’APEU no s’hi exerceix cap activitat econòmica empresarial però que són suscepti-
bles de poder desenvolupar-n’hi.

La no adequació de la nau a les normatives i reglaments vigents per a l’exercici 
de l’activitat no en limita la seva consideració com a tal.

d) Parcel·la sense construcció: tota superfície de sòl on es pugui construir o edi-
ficar per desenvolupar una activitat econòmica empresarial.

e) Parcel·la de servei: tota superfície de sòl construïda amb edificacions diferents 
de les naus industrials destinades a servei del mateix PAE.

ESMENES PRESENTADES

Lletra a
Esmena 137
GP de Catalunya en Comú Podem (38)
D’addició a la lletra a) de l’article 32

a) PAE: tota delimitació en sòl urbà superior a 0,5 ha d’un o diversos munici-
pis on s’estableixi pel planejament urbanístic l’ús industrial i/o l’ús logístic com a 
predominant i que figuri al Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica 
(SIPAE) del Departament competent en matèria d’Indústria, amb la totalitat de la 
informació completa.
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Esmena 138
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (12)
D’addició a la lletra a) de l’article 32

Article 32. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén per: 
a) PAE: tota delimitació en sòl urbà superior a 0,5 ha d’un, o més d’un munici-

pi on s’estableixi pel planejament urbanístic l’ús industrial i/o l’ús logístic com a 
predominant i que figuri al Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica 
(SIPAE) del Departament competent en matèria d’Indústria, amb la totalitat de la 
informació completa.

[...]

Lletra b
Esmena 139
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (13)
De modificació a la lletra b) de l’article 32

Article 32. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén per: [...]
b) APEU en els PAE: les zones geogràfiques d’un o més municipis, prèviament 

delimitades, integrades per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense construcció 
ubicades dins el seu àmbit i on està prevista l’execució d’un pla d’actuació que s’ha 
d’adequar a les finalitats d’interès general de l’article 1.2 d’aquesta Llei.

[...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 137.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 139 i el 

text del projecte, que consisteix en donar a la lletra b) de l’article 32 el redactat se-
güent: 

«b) APEU en els PAE: les zones geogràfiques d’un o diversos municipis, prèvia-
ment delimitades, integrades per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense cons-
trucció ubicades dins el seu àmbit i on està prevista l’execució d’un pla d’actuació 
que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general de l’article 1.2 d’aquesta Llei.»

Els ponents dels GP de Junts per Catalunya, del GP Republicà, del GP Socialis-
tes Units per Avançar i del GP de Ciutadans anuncien la retirada de l’esmena 138.

TEXT PRESENTAT

Article 33. Funcions de les entitats gestores de les APEU en els PAE
En cap cas les funcions determinades en el Pla d’actuació de les APEU poden 

substituir o minvar les competències i els serveis municipals que presta l’ajunta-
ment.

Les funcions de les entitats gestores de les APEU en els PAE han de tenir en 
consideració l’atribució de responsabilitats següent: 

a) Elements privatius de titularitat privada, com ara els centres de producció i/o 
transformació, les zones logístiques i de magatzem, les oficines i les zones de serveis 
que són responsabilitat d’aquells que n’exerceixen els drets de possessió.

b) Elements comuns de titularitat privada, com ara depuradores, recollida selec-
tiva de residus, xarxa contra incendis, vials interiors, aparcaments privats, infraes-
tructures de seguretat, entre altres, que són responsabilitat d’aquells que n’exercei-
xen els drets de possessió, en col·laboració amb l’entitat gestora.
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c) Elements comuns de titularitat privada d’empreses de serveis i subministra-
ments, com ara xarxes elèctriques i de comunicació, i xarxes d’abastament d’aigua, 
gas i sanejament, que són responsabilitat (en el manteniment, reposició i modernit-
zació) de les empreses de serveis i subministraments.

d) Elements comuns de titularitat pública, com vials públics, senyalització ho-
ritzontal i vertical, xarxa de clavegueram, xarxa d’enllumenat públic, zones verdes 
públiques, aparcaments públics, residus urbans que no siguin responsabilitat directa 
del productor en funció del que determini la normativa corresponent, entre altres, 
que en relació amb la seva neteja, manteniment i reposició són responsabilitat de 
l’Administració local, en col·laboració amb l’entitat gestora, o de les entitats de con-
servació amb qui hagi establert acord l’ajuntament o l’Administració local.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 34. Projecte de delimitació de l’APEU
A les previsions que figuren en l’article 7 d’aquesta Llei per a la delimitació de 

l’APEU en els PAES s’ha d’incloure també, a títol informatiu, l’avaluació de la re-
captació anual que es realitza en l’àmbit delimitat d’acord amb l’impost de béns im-
mobles (IBI) sobre solars, terrenys i naus, així com per l’impost activitats econòmi-
ques (IAE), en relació amb el conjunt de les activitats empresarials que en formen 
part.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 35. Superfície construïda ponderada de les APEU dels PAE
Constitueix la superfície construïda ponderada total (SCPT) de l’APEU el su-

matori de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades de les naus (SCPN).
La comptabilització de la superfície construïda ponderada pel que fa a naus re-

sulta de l’aplicació de la fórmula següent: 

SCPT = sc1 + 0,9 sc2 + 0.7 sc3 + 0.5 sc4.

On: 

SCPT = superfície construïda ponderada total.

sc1 = superfície construïda cadastral de la nau fins a 2.500 m2.

sc2 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 2.500 m2 i fins a 5.000 m2.

sc3 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 5.000 m2 i fins a 10.000 m2.

sc4 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 10.000 m2.

En el cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les individualitzades 
de sòl disponible per a l’activitat econòmica sense edificació construïda, la SCPT 
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es calcularà aplicant un coeficient reductor del 50% sobre la totalitat de metres qua-
drats de superfície de la parcel·la.

En cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les de serveis amb acti-
vitat, la SCPN es calcularà aplicant un coeficient reductor del 25% sobre la totalitat 
dels metres quadrats de superfície de la parcel·la.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 140
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (10)
D’addició de l’article 35

Article 35. Superfície construïda ponderada dels APEU dels PAE 
Constitueix la superfície construïda ponderada total (SCPT) de l’APEU el suma-

tori de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades de les naus, parcel·les i 
parcel·les de servei. La comptabilització de la superfície construïda ponderada pel 
que es refereix a naus resulta de l’aplicació de la següent fórmula: 

SCPT = sc1 + 0,9 sc2 + 0.7 sc3 + 0.5 sc4.

On: 

SCPT = superfície construïda ponderada total.

sc1 = superfície construïda cadastral de la nau fins a 2.500 m2.

sc2 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 2.500 m2 i fins a 5.000 m2.

sc3 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 5.000 m2 i fins a 10.000 m2.

sc4 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 10.000 m2.

En el cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les individualitzades 
de sòl disponible per a l’activitat econòmica sense edificació construïda, la SCPT 
es calcularà aplicant un coeficient reductor del 50% sobre la totalitat de metres qua-
drats de superfície de la parcel·la.

Addició de nous articles
Addició d’un article 35 bis
Esmena 141
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (11)
D’addició d’un nou article 35 bis 

Article 35.bis Aprovació del projecte
Per l’aprovació del projecte serà necessari la participació com a mínim del 50% 

dels titulars del dret de possessió de les naus, parcel·les i parcel·les de servei, inclo-
sos en l’àmbit de APEU, que representin com a mínim el 50% de la superfície cons-
truïda ponderada de la totalitat de les naus, parcel·les i parcel·les de servei tal i com 
s’ha comptabilitzat en l’article 36. El projecte es considerarà aprovat si obté el vot 
favorable de la majoria dels vots emesos que representin al mateix temps la majoria 
de la superfície construïda ponderada que hagi exercir el seu dret a vot.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 140.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 141, 

24, 25 i 32, i el text de projecte que consisteix en afegir un nou article 35.bis amb el 
redactat següent: 

«Article 35.bis Iniciativa i Aprovació del projecte.
1. La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU en el PAE, corres-

pon indistintament, a les persones que acreditin ser titulars d’un mínim del 25% 
dels drets de possessió de naus, parcel·les, i parcel·les de servei en l’àmbit territorial 
objecte de l’APEU, o a qualsevol associació empresarial territorial de l’àmbit de 
l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
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mínim ininterromput de 5 anys, o a l’ajuntament del municipi on es pretén delimitar 
l’APEU si compta, com a mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitza-
cions empresarials territorials representatives de la zona afectada.

2. Per l’aprovació del projecte serà necessari la participació com a mínim del 
50% dels titulars del dret de possessió de les naus, parcel·les i parcel·les de servei, 
inclosos en l’àmbit de APEU, que representin com a mínim el 50% de la superfície 
construïda ponderada de la totalitat de les naus, parcel·les i parcel·les de servei tal i 
com s’ha comptabilitzat en l’article 35. El projecte es considerarà aprovat si obté el 
vot favorable de la majoria dels vots emesos que representin al mateix temps la ma-
joria de la superfície construïda ponderada que hagi exercir el seu dret a vot 

3.Per a qualsevol altra exercici de dret de vot o exercici de la representativitat en 
l’àmbit de l’APEU, s’haurà de tenir en compte sempre el % de superfície construïda 
ponderada corresponent de cada titular del dret de possessió, tal i com s’han comp-
tabilitzat en l’article 35.»

TEXT PRESENTAT

Article 36. Registre i procediment d’inscripció
36.1 Les APEU constituïdes en els PAE s’inscriuen en la secció específica del 

RAPEUC.
36.2 La inscripció al Registre de les APEU constituïdes en els PAE correspon a 

la Direcció General competent en matèria d’inversió industrial.
En relació amb el procediment d’inscripció al Registre, el plànol al qual fa re-

ferència l’article 17.e) d’aquesta Llei ha d’incloure la delimitació geogràfica de 
l’APEU en format compatible (shape).

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 37. Impuls i dinamització dels PAE
La Direcció General competent en matèria d’inversió industrial, en el marc de 

les seves funcions i competències, les diputacions i els consells comarcals han d’exe-
cutar també les accions de sensibilització, coordinació amb els ajuntaments i entitats 
de gestió, impuls i dinamització dels PAE i actualització del sistema d’informació 
geogràfic SIPAE, l’avaluació i classificació dels PAE, així com tot el que correspon-
gui a la comercialització que permeti fer visible la capacitat industrial i logística dels 
polígons d’activitat econòmica de Catalunya.

Per acord del Govern, en funció dels àmbits competencials dels diferents depar-
taments i per tal de vetllar per l’impuls i modernització dels PAE, es podran pro-
moure mecanismes i eines d’actuació per atendre el conjunt d’aquestes finalitats.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 142
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (12)
D’addició a l’article 37

Article 37. Impuls i dinamització dels PAE
La Direcció General competent [...] econòmica de Catalunya.
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Per acord [...] d’aquestes finalitats.
En l’actualització del sistema d’informació geogràfic SIPAE hi constaran també 

els PAE supramunicipals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 142.

TEXT PRESENTAT

Article 38. Quotes
Als efectes de la liquidació i l’exacció de quotes, aquestes es determinen en 

funció de la superfície construïda ponderada total (SCPT) d’acord amb l’article 35 
d’aquesta Llei, de tal manera que el pressupost anual presentat per l’entitat gestora 
per a la seva aprovació es divideix entre el total de la SCPT, i el quocient resultant 
estableix la quota ordinària final per metre quadrat ponderat que s’aplicarà a cada 
nau o parcel·la en funció de la seva superfície ponderada.

Al conveni, i d’acord amb l’article 13.2.d) d’aquesta Llei, es fixaran, entre altres, 
els criteris concrets d’aplicació de la meritació de les quotes ordinàries amb efectes 
sobre la titularitat del dret de possessió a 1 de gener de cada exercici; també els cri-
teris de les quotes extraordinàries, si s’escauen, que amb caràcter general aplicaran 
el mateix sistema de càlcul, així com els ajustaments necessaris de les quotes per a 
la modificació durant l’exercici de SCPT.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 39. Ajuts públics en el pressupost de l’APEU
Als efectes dels PAE, les especificacions que preveu el pressupost a l’article 

28.3.b) anterior en relació amb altres ingressos provinents de subvencions públiques 
pot incorporar, si així es preveu al conveni entre l’entitat gestora i l’ajuntament, una 
assignació de subvencions en funció de l’esforç tributari que ja es realitza a l’àrea 
delimitada per la comunitat empresarial segons l’article 34, amb la proporció se-
güent: 

a) Si el pressupost de l’APEU és inferior al 80% de la recaptació fiscal a l’àrea 
de l’APEU, un mínim del 5% de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea de l’APEU pot 
ser destinat a subvenció finalista.

b) Si pressupost de l’APEU és superior al 80% i inferior al 100% de recaptació 
fiscal a l’àrea de l’APEU, un mínim del 10% de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea 
de l’APEU pot ser destinat a subvenció finalista.

c) Si el pressupost de l’APEU és superior al 100% i inferior al 120% de la recap-
tació fiscal a l’àrea de l’APEU, un mínim del 15% de l’esforç fiscal comptabilitzat a 
l’àrea de l’APEU pot ser destinat a subvenció finalista.

d) Si el pressupost de l’APEU és superior al 120% de recaptació fiscal a l’àrea de 
l’APEU, un mínim del 20 % de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea de l’APEU pot 
ser destinat a subvenció finalista.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 143
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (13)
De modificació a l’article 39

Article 39. Ajuts públics en el pressupost de l’APEU 
Als efectes dels Polígons d’Activitat Econòmica PAE, les especificacions que 

preveu el pressupost a l’article 28.3.b) anterior en relació amb altres ingressos pro-
vinents de subvencions públiques pot incorporar, si així es preveu al conveni entre 
l’entitat gestora i l’ajuntament, una assignació proporcional i equilibrada de subven-
cions en funció de l’esforç tributari que ja es realitza a l’àrea delimitada per la co-
munitat empresarial segons l’article 34.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 143.

TEXT PRESENTAT

Article 40. Classificació dels PAE
Els PAE inclosos en el SIPAE es classifiquen, d’acord amb les seves característi-

ques, amb les dotacions d’infraestructures i amb els serveis que es presten, en qua-
tre categories: 

– Bàsic.
– Consolidat.
– Avançat.
– Excel·lent.
Els PAE de caràcter bàsic són tots aquells que compleixen els requisits i serveis 

bàsics que estableixen el planejament urbanístic i el projecte d’urbanització.
Per optar a una classificació diferent de la de bàsic caldrà que el polígon estigui 

recepcionat definitivament, que l’impulsi una entitat de gestió per a la delimitació 
d’una APEU d’acord amb aquesta Llei, i que es compleixi amb nivells de servei en 
el PAE en relació amb els atributs que s’especifiquen a l’article següent.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 41. Atributs de servei i infraestructura per a la classificació de PAE
ls atributs que es consideren per a la classificació dels PAES en les categories que 

estableix l’article anterior es distribueixen entre els àmbits següents: 
a) Serveis a les empreses: 
Gerència professionalitzada.
Gestió conjunta de l’energia.
Depuradora d’aigües residuals i industrials.
Recollida i gestió de residus.
Borsa de subproductes.
Viver d’empreses, acceleradora o servei d’emprenedoria.
Centre de serveis compartits.
Senyalització homogènia i directori d’empreses.
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Servei de vigilància i seguretat.
Tant per cent de sòl disponible per a noves implantacions (versus el tant per cent 

total de sòl).
Servei de recollida d’aigües pluvials i aprofitament per rec.
Servei de correus i missatgeria integrat.
Serveis i oficines bancàries i financeres.

b) Serveis a les persones: 
Transport públic en bus.
Transport públic en metro.
Transport públic en ferrocarril.
Llar d’infants.
Centre de formació per als treballadors.
Centre de salut laboral.
Centre de lleure i gimnàs.
Aparcament personal treballador.
Serveis d’oci: botigues i restaurants.
Condicions d’accessibilitat.

c) Infraestructures: 
Pla de mobilitat.
Pla de seguretat i emergències.
Carril bici.
Zones verdes comunes.
Connexió ferroviària de mercaderies integrada.
Subministrament de gas canalitzat.
Subministrament elèctric.
Disponibilitat suficient de subministrament elèctric per a noves implantacions.
Xarxa de banda ampla de fibra òptica, punt d’accés al polígon.
Xarxa de banda ampla fibra òptica, punt d’accés a parcel·la.
Xarxa contra incendis.
Condicions d’accessibilitat.
Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
Enllumenat públic dotat amb mesures d’eficiència energètica.

d) Serveis logístics: 
Aparcament camions.
Benzinera.
Bàscula.
Rentat de vehicle pesant.
ITV.
Reparació de vehicle pesant.
Accessos i vials condicionats per a vehicles de gran tonatge.

Els atributs que s’indiquen a les quatre categories de serveis ho són a títol in-
formatiu. Al desplegament reglamentari corresponent s’ha de detallar, per a cada 
classificació del PAE, com i mitjançant quin procediment aquests atributs seran 
avaluats.
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ESMENES PRESENTADES

Addició de nous articles
Addició d’un nou article 42
Esmena 144
GP de Ciutadans (25)
D’addició d’un nou article 42

Article 42 (nou). Dret a la informació 
Fins al setè dia abans del previst per a la celebració de l’Assemblea General, els 

associats tindran dret a sol·licitar la informació i a formular les preguntes que con-
siderin convenients sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia de l’Assemblea.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 144.

TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals 

Disposició addicional primera
El Departament competent en matèria d’indústria, i en funció de les disponibili-

tats pressupostàries, pot convocar cada exercici una línia d’ajuts per a la sensibilit-
zació, la millora i la modernització dels PAE, que d’acord amb aquesta Llei s’hagin 
constituït com APEU.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 145
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans (14)
De modificació de la disposició addicional primera

Disposició addicional primera 
El Departament competent en matèria de comerç i industria, i en funció de les 

disponibilitats pressupostàries, assignarà cada exercici durant el primers tres exer-
cicis de vigència de la Llei una línia d’ajuts per a la sensibilització, impuls, assis-
tència tècnica i realització del pla d’actuació per a la millora i modernització dels 
APEU, destinat a aquelles entitats que en siguin promotores..

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 145.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional segona
El portal http://sipae.empresa.gencat.cat esdevé el repositori únic d’informació en 

relació amb els PAE, tant des del punt de vista del mapa de PAE d’informació agre-
gada i d’informació individualitzada de cada polígon, així com d’impuls a la seva 
comercialització, d’acord amb el que estableix el Pacte nacional per a la indústria.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

Fascicle sisè
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TEXT PRESENTAT

Disposició addicional tercera
Es poden adoptar altres fórmules de gestió per als PAE o altres models de gestió 

publicoprivada dels polígons industrials logístics, impulsades pel sector públic de la 
Generalitat, que en tot cas es regularan per la seva normativa pròpia i sense que els 
hi sigui d’aplicació el títol II d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 146
GP Socialistes i Units per Avançar (27)
De modificació de la disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera
En el termini màxim de 18 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Go-

vern presentarà al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i, si s’escau, 
aprovació, un projecte de llei per a la modernització i millora dels polígons indus-
trials que reguli de manera específica els polígons d’activitat econòmica de Cata-
lunya.

L’entrada en vigor de la llei de polígons industrials deixarà sense efecte el títol 
II d’aquesta llei.

Esmena 147
GP de Catalunya en Comú Podem (39)
De modificació de la Disposició addicional tercera

En el termini màxim de 18 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Go-
vern presentarà al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i, si s’escau, 
aprovació, un projecte de llei per a la modernització i millora dels polígons indus-
trials que reguli de manera específica els polígons d’activitat econòmica de Catalu-
nya, tal i com estableix el Pacte Nacional per la Indústria.

L’entrada en vigor de la llei de polígons industrials deixarà sense efecte el tí-
tol II d’aquesta llei.

Addició de noves disposicions addicionals
Addició d’una nova disposició addicional tercera bis
Esmena 148
GP Socialistes i Units per Avançar (28)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera.bis

Disposició addicional tercera.bis
El Departament competent en matèria de comerç crearà un Fons addicional de 

3,5 milions d’euros entre l’any 2021, 2022 i 2023 per tal d’impulsar, promoure i fa-
cilitar la creació de les APEUS a tot Catalunya.

Esmena 149
GP de Catalunya en Comú Podem (40)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera bis

El Departament competent en matèria de comerç crearà un Fons addicional de 
3,5 milions d’euros entre l’any 2021 i 2022 per tal de facilitar la creació de les 
APEUS.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 145.
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 146, 147, 148 i 149.
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TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria
Es deroga l’article 73.2 i la disposició final tercera de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, 

de comerç, serveis i fires.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Disposicions finals 

Disposició final primera. Modificació de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
1. Es modifiquen les lletres i) i l), i s’afegeix una lletra, la n), a l’article 4, que 

queden redactades de la manera següent: 
«i) Venda de productes i prestació de serveis a distància: l’activitat comercial, 

feta en el marc d’un sistema organitzat de venda o prestació de serveis a distància, 
sense presència física simultània de la persona compradora del producte o adquirent 
dels serveis i la persona venedora del producte o prestadora del servei, i en la qual 
s’utilitzen tecnologies de comerç electrònic o altres mitjans de comunicació a dis-
tància fins al moment de la subscripció del contracte.»

«l) Venda o prestació de serveis fora d’establiment: l’activitat comercial que es 
fa amb presència física simultània de la persona venedora o prestadora de serveis i 
de la compradora o adquirent del producte o servei en un lloc diferent de l’establi-
ment de la persona venedora o prestadora del servei. S’inclouen en aquest concepte 
la venda domiciliària i la que es du a terme en el lloc de treball del comprador o 
adquirent, en llocs d’esbarjo, en reunions i en excursions organitzades, i en altres si-
tuacions similars, encara que el venedor no disposi d’establiment comercial. També 
tenen aquesta consideració les vendes i les prestacions de serveis fetes a distància o 
en l’establiment comercial de la persona venedora o prestadora, després que hi hagi 
hagut un contacte personal entre la persona venedora o prestadora de serveis i la 
persona compradora o adquirent, amb presència física simultània en un lloc que no 
sigui l’establiment comercial. No són vendes fora d’establiment comercial la venda 
no sedentària ni les vendes en fires i mercats.»

«n) Central de compres i serveis: és l’operador que, disposant de recursos econò-
mics i personalitat jurídica pròpia, té per objectiu desenvolupar activitats i prestar 
serveis a les empreses independents que, amb esperit de cooperació, s’han associat 
a la seva organització mitjançant una reglamentació interna per millorar la seva po-
sició competitiva en el mercat.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la manera següent: 
«1. Aquesta Llei regula l’activitat comercial com a activitat empresarial, feta a 

l’engròs o al detall, que consisteix a posar a disposició del mercat béns i, si s’escau, 
serveis complementaris, inclosos els supòsits en què les mercaderies són sotmeses a 
processos de transformació, tractament o condicionament habituals en el comerç.»

3. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 14, que queden redactats de la ma-
nera següent: 

«2. Totes aquestes activitats i prestacions de servei estan sotmeses tant a les 
condicions formals, d’informació i desistiment que estableixin les disposicions que 
transposin a l’ordenament jurídic intern la directiva 2011/83/UE, del Parlament Eu-
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ropeu i del Consell, del 25 d’octubre de 2001, sobre els drets dels consumidors, per 
la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE, i la Directiva 1999/44/CE, del Parla-
ment Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 85/577/CEE, del Consell, i la 
Directiva 97/7/CE, del Parlament Europeu i del Consell, com a les determinacions 
d’aquesta Llei en general i específicament del títol IV.»

«3. Per dur a terme una activitat comercial o una prestació de serveis efímeres, la 
persona titular o bé la promotora, en cas que es projecti dur a terme l’activitat d’una 
manera col·lectiva, han de presentar en cada ocasió a la finestreta única empresa-
rial, pels canals de comunicació que s’habilitin en cada moment, una declaració res-
ponsable on manifestin que l’activitat s’adequa a la normativa vigent en matèria de 
comerç i en matèria de seguretat d’esdeveniments de caràcter públic, sens perjudici 
del compliment de les altres obligacions que estableixin les normatives sectorials 
corresponents o els municipis. La declaració responsable ha d’anar adreçada a la 
Direcció General competent en matèria de comerç i a l’ajuntament on s’hagi de dur 
a terme l’activitat o prestació de serveis efímeres.»

4. Es modifica el punt tercer de la lletra a) de l’apartat 7 de l’article 15, que queda 
redactat de la manera següent: 

«3a. Cessió en favor del/de la cònjuge o parella estable, o en favor d’un familiar 
de fins al segon grau.»

5. Es modifica la condició 1a de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 23, que que-
da redactada de la manera següent: 

«1a. La venda d’excedents en un espai d’un establiment comercial no dedicat 
exclusivament a la venda d’aquest tipus de producte només es pot dur a terme si els 
productes que s’hi ofereixen procedeixen exclusivament de l’estoc de la mateixa em-
presa i n’han format part durant un mínim de nou mesos.»

6. Es modifica l’apartat 6 de l’article 24, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«6. En cas que l’activitat de promoció afecti productes o serveis venuts anterior-
ment al mateix establiment en condicions habituals, s’ha d’indicar, com a preu an-
terior a la promoció, el preu menor aplicat el mes anterior sobre productes o serveis 
idèntics.»

7. S’afegeix un nou apartat, el 7, a l’article 24, que queda redactat de la manera 
següent: 

«7. Són activitats de promoció amb finalitat d’incentivació les vendes i la presta-
ció de serveis amb obsequi i les ofertes conjuntes, entre altres, a les quals fan refe-
rència, respectivament, els articles 25 i 26.»

8. Es modifiquen els punts 1 i 3 de l’article 32, que queden redactats de la ma-
nera següent: 

«1. L’oferta pública de venda d’un determinat producte o servei comporta l’obli-
gació de subministrar-lo al preu anunciat a tots els demandants que l’hagin sol·lici-
tat dins el termini de vigència i, si escau, compleixin les condicions d’adquisició. 
En cap cas el subministrament del producte o servei no es pot diferir més enllà dels 
quinze dies següents al dia en què s’hagi formulat la sol·licitud. En resten exclosos 
d’aquestes obligacions els productes alimentaris periples que es trobin en les dates 
pròximes a la seva inutilització per al consum.» 

«3. Resten exclosos de les obligacions que estableix aquest article els productes 
inclosos i anunciats en el marc d’una promoció de vendes amb finalitat extintiva.»

9. Es modifica l’apartat 4 de l’article 37, que queda redactat de la manera següent: 
«4. Els ajuntaments, per raons d’ordre públic, de convivència o de salut pública, 

poden prohibir la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn d’acord amb el 
que determina la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matè-
ria de substàncies que poden generar dependència, o la legislació que la substitu-
eixi, amb la comunicació corresponent al Departament competent en matèria de 
comerç.»
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10. Es modifica l’apartat 17 de l’article 72, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«17. En relació amb els esdeveniments artesans als quals fa referència l’article 
50 d’aquesta Llei, es considera infracció lleu dur a terme activitats amb la deno-
minació artesana sense incloure productes elaborats per persones o empreses amb 
l’acreditació del carnet d’artesà o d’empresa artesana i amb el distintiu de productes 
d’artesania.»

11. S’afegeix un nou apartat, el 18, a l’article 72 que queda redactat de la manera 
següent: 

«18. Són infraccions lleus la resta d’infraccions que no escaigui qualificar de 
greus.»

12. Es modifica l’apartat 8 de l’article 73, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«8. En relació amb les infraccions de l’article 72.16 en matèria d’horaris comer-
cials, és infracció greu si l’empresa infractora supera, dins l’àrea d’influència de 
l’establiment en qüestió, la quota del 10% en un sector determinat de l’activitat co-
mercial».

13. S’afegeixen les lletres f) i g) a l’apartat 1 de l’article 85, que queden redacta-
des de la manera següent: 

«f) Apartat 16.a), en cas d’incompliment dels acords que preveu l’article 37.3 i 
que puguin adoptar els ajuntaments.»

«g) Apartat 17, en relació amb els esdeveniments artesans.»
14. Es modifica l’apartat 2 de l’article 85, que queda redactat de la manera se-

güent: 
«2. Les corporacions locals, en l’àmbit de les competències pròpies segons la le-

gislació de règim local, poden imposar sancions per les infraccions greus tipificades 
a l’article 73, apartats 5, 9 i 11 d’aquesta Llei, si no existeix una ordenança municipal 
que estableixi un règim sancionador propi en aquestes matèries.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Disposició final segona. Règim especial del municipi de Barcelona
1. Aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen són d’aplicació al municipi 

de Barcelona, sens perjudici del caràcter prevalent de la normativa que conforma el 
seu règim especial.

2. En el marc del règim especial de la ciutat es reconeix al municipi de Barcelona 
competència i capacitat suficient en matèria de comerç i foment de l’activitat eco-
nòmica empresarial per desenvolupar reglamentàriament aquesta Llei i concretar, 
en especial, els criteris per a la planificació i la delimitació territorial de les àrees 
de promoció econòmica urbana (APEU) dins la distribució territorial de la ciutat en 
districtes; les especificitats procedimentals per l’aprovació de les APEU; els criteris 
i les funcions a ponderar en el pla d’actuació, i els instruments de tutela necessaris 
sobre les entitats gestores, per preservar l’interès públic.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 150
GP de Catalunya en Comú Podem (41)
D’addició d’un nou apartat a la Disposició final segona.

Es reconeix el caràcter d’APEU al mercat majorista d’aliments frescos de Bar-
celona, Mercabarna.

Addició de noves disposicions finals
Addició d’una nova disposició final segona bis
Esmena 151
SP del Partit Popular de Catalunya (26)
D’addició d’una nova Disposició final segona bis

Disposició segona bis. Regulació Polígons d’Activitat Econòmica
El Govern, en el termini de dotze mesos, ha d’aprovar un projecte de llei que 

completi el marc normatiu dels Polígons d’Activitat Econòmica, tot incorporant la 
regulació del Títol II d’aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 150 i 151.

TEXT PRESENTAT

Disposició final tercera. Desenvolupament
1. S’autoritza el Govern perquè aprovi les disposicions necessàries per desenvo-

lupar reglamentàriament aquesta Llei.
2. Per ordre de la persona titular del Departament competent en matèria d’in-

dústria s’establirà la ponderació de cada un dels serveis que detalla l’article 41, així 
com la definició d’altres atributs de serveis i d’infraestructura i el procediment per 
sol·licitar i atorgar la classificació de cada PAE en una categoria concreta.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

Addició de noves disposicions finals
Addició d’una nova disposició final quarta
Esmena 152
SP del Partit Popular de Catalunya (27)
D’addició d’una nova disposició final quarta

Disposició final quarta. Règim aplicable procediment al sistema d’elecció de 
l’article 11

En tot allò no previst en aquesta Llei pel que fa al procediment de votació previst 
a l’article 11 s’aplicarà, de forma subsidiària, la Llei 10/2014, del 26 de setembre, 
de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.
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Addició d’una nova disposició final cinquena
Esmena 153
SP del Partit Popular de Catalunya (28)
D’addició d’una nova Disposició final cinquena

Disposició final cinquena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 152 i 153.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius 

I
Moltes experiències en el món de l’associacionisme empresarial a Catalunya sor-

gides en el darrer terç del segle passat es troben en període de transició o de greus 
dificultats per subsistir. Són models que responen a una actitud proactiva de les 
persones titulars de diferents tipus d’activitats econòmiques que han considerat una 
gestió col·lectiva, integral i professionalitzada com una oportunitat per a ser més 
competitius. Tanmateix aquestes iniciatives de caràcter merament voluntari avui dia 
estan en crisi perquè s’enfronten, entre altres, als problemes següents: 

La viabilitat i la permanència en el temps dels projectes iniciats atesa l’absència 
d’un marc legal que garanteixi la cooperació i la participació de tots els sectors i els 
agents de la zona.

Un marc de finançament basat en el voluntarisme, insuficient i massa depenent 
de les aportacions públiques, la qual cosa comporta greus problemes de sostenibili-
tat econòmica a causa del descens de les subvencions.

El grau insuficient de representativitat en la zona d’actuació, en bona part pel 
baix índex d’associacionisme i de la participació escassa dels grans operadors in-
dustrials, comercials o de serveis en aquesta mena d’organitzacions. Això possibilita 
l’aparició dels empresaris que no s’adscriuen al projecte però que es beneficien de 
les accions i els serveis que se’n deriven.

Una gerència de perfil baix, centrada en la gestió de la quotidianitat, amb serveis 
de baix valor afegit i escassa capacitat per plantejar projectes estratègics.

Aquesta situació descrita forma part d’un problema més gran: no ens podem per-
metre els costos socials, ambientals i econòmics de la progressiva deslocalització 
dels diferents tipus d’activitats econòmiques vinculades al territori.

És per això que cal evolucionar cap a nous models de gestió de col·laboració pu-
blicoprivada, amb un alt grau de flexibilitat i de capacitat d’adaptació a les diferents 
necessitats i realitats existents en el territori, per aconseguir la dinamització i la re-
vitalització d’espais on es concentren activitats industrials, comercials i/o de serveis.

Hi ha un consens ampli sobre el fet que els models de gestió que actualment hi 
ha en zones de concentració d’establiments comercials, polígons industrials o zones 
turístiques, entre altres espais de concentració empresarial, presenten problemes de 
tal magnitud que fan inviable el seu sosteniment a llarg termini, atès que estan ex-
haurint les possibilitats d’avançar cap a un model integral de gestió de les zones en 
les quals estan ubicats que vagi més enllà del fet que les administracions locals in-
tervinguin, ordenin o promoguin els seus usos econòmics. Això exigeix que s’avan-
ci cap a nous models que permetin una gestió més eficaç, innovadora i democràtica 
des de la dinamització territorial i la competència empresarial. Es tracta d’optar per 
models de gestió basats en la col·laboració publicoprivada capaços de generar nous 
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recursos econòmics, per a la qual cosa han de tenir un sistema de finançament sufi-
cient, estable i equitatiu.

Malgrat no disposar d’un llibre blanc sobre aquesta qüestió, la necessitat d’avan-
çar cap a nous models gestió de col·laboració publicoprivada està argumentada 
sòlidament en un estudi de referència elaborat l’any 2010 per un grup d’experts 
representatius de tots els sectors i institucions implicats, liderat per Helena Villa-
rejo-Galende, i que porta per títol Las Áreas para la Promoción de Iniciativas Em-
presariales (APIEs). Propuesta de un modelo avanzado para la gestión de las zonas 
de concentración de actividades empresariales. Una de les conclusions d’aquest es-
tudi és que la dificultat més gran per plantejar una gestió comuna publicoprivada de 
les àrees comercials és l’absència d’un marc legal que garanteixi la cooperació i la 
participació de tots els sectors i agents, així com la viabilitat i la permanència dels 
projectes en el temps.

El model de referència internacional per a la gestió de les grans àrees comercials 
és el dels Business Improvement Districts (BID). Els BID són organitzacions diri-
gides de manera privada però creades amb l’aprovació de les autoritats locals quan 
la majoria de propietaris o empresaris d’una zona perfectament delimitada acorden, 
per mitjà d’un procés formal de votació amb garanties de participació per a tots els 
afectats, pagar una quota o recàrrec obligatori amb la finalitat d’oferir serveis addi-
cionals dirigits a la promoció i/o la revitalització d’aquella àrea. S’estan implantant 
en centres urbans, barris, polígons industrials, parcs de negocis, petites ciutats de 
zones rurals, així com en altres àrees d’importància estratègica per al desenvolupa-
ment territorial.

Els BID sorgeixen originàriament al Canadà: el primer BID es crea a Toronto 
en 1969 i actualment n’hi ha més de quatre-cents, amb diferents denominacions se-
gons els territoris. Actualment hi ha legislació que autoritza la creació dels BID als 
Estats Units (amb més de 1.200 en funcionament), a Anglaterra (amb legislació des 
de 2005 i més de 110), a Alemanya (amb el primer a la ciutat d’Hamburg en 2005 i 
on actualment n’hi ha prop de 20), i el concepte s’ha difós a Austràlia, Irlanda, Japó, 
Sèrbia, Sud-àfrica, Suècia i Nova Zelanda.

Aquesta Llei proposa la creació d’un model d’entitat associativa anomenada 
Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que es basa en l’esquema de col·la-
boració publicoprivada però amb un pes majoritari del segon d’aquests elements. Es 
configura com una associació privada no lucrativa que, sota la tutela del municipi, 
persegueix la posada en pràctica d’iniciatives de millora de l’entorn, complementari-
es dels serveis que presten les diferents administracions públiques. La seva finalitat 
seria dinamitzar i/o revitalitzar espais on es concentren activitats empresarials mit-
jançant la realització d’inversions finançades bàsicament amb les aportacions obli-
gatòries de les persones titulars del dret de possessió dels locals amb accés directe 
des de la via pública i de les naus i les parcel·les on es duen a terme activitats eco-
nòmiques amb ànim de lucre, que es troben dins d’una àrea prèviament delimitada. 
És per això que el procediment de constitució d’aquestes entitats associatives ha de 
garantir la màxima transparència i participació de tots els afectats.

Dins aquest context i per tal que les APEU puguin esdevenir una eina adequada, 
aquesta Llei ha de permetre aconseguir un sistema de finançament suficient i disse-
nyar un sistema de gestió, administració i representativitat de les noves entitats as-
sociatives d’acord amb el marc normatiu existent.

La Llei ha de respondre a la necessitat d’incentivar la dinamització i/o la revi-
talització d’espais on es concentren activitats empresarials, tant de tipus industrial, 
turística, comercial i/o de serveis: les APEU han de facilitar que qualsevol zona de 
concentració d’aquestes activitats que vulgui augmentar la seva competitivitat o evi-
tar situacions de degradació es pugui gestionar de manera conjunta, amb l’objectiu 
d’oferir un millor nivell de serveis i de qualitat de l’entorn, complementant les actua-
cions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats.
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És per això que les APEU s’han de configurar com a entitats amb capacitat per 
establir drets i obligacions per a tots els agents econòmics d’una zona delimita-
da prèviament, per tal d’evitar que hi hagi empreses que s’aprofitin de l’acció i els 
esforços econòmics aliens sense fer cap aportació. Aquesta pertinença obligatòria 
requereix una regulació detallada i molt garantista del procediment de constitució 
d’aquestes entitats que, en tot cas, necessita la iniciativa d’unes majories mínimes 
que tenen en compte el nombre i la superfície ponderada dels establiments on es 
desenvolupen activitats econòmiques amb ànim de lucre, en un procés de constitu-
ció que asseguri la informació i l’acreditació de la voluntat de tots els afectats.

En definitiva les APEU, considerades d’interès públic, són un instrument basat 
en la col·laboració publicoprivada que persegueix finalitats públiques mitjançant ini-
ciatives per millorar la qualitat de l’entorn urbà, consolidar el model de ciutat com-
pacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient. L’activitat d’aquestes 
entitats ha de beneficiar els espais públics i els interessos generals de la ciutat, és per 
això que són entitats de base privada però que es constitueixen sota la tutela públi-
ca del municipi per complir les finalitats públiques. És aquest interès públic el que 
justifica l’establiment d’un règim d’adscripció obligatòria per a tots els locals que es 
trobin en l’àmbit delimitat, i l’establiment d’un règim de finançament basat en con-
tribucions obligatòries que tindrien la naturalesa de prestació patrimonial de caràc-
ter públic no tributària.

Els objectius generals i específics d’aquesta Llei són les següents: 
– Afavorir la creació d’un model de ciutat compacta on la presència d’activitats 

econòmiques integrades als nuclis urbans faciliti l’activitat comercial, industrial i de 
serveis de manera més sostenible i adequada a les necessitats dels ciutadans.

– Frenar el procés de desertització comercial dels nuclis urbans en favor d’àrees 
comercials periurbanes allunyades que requereixen importants desplaçaments, amb 
l’impacte ambiental conseqüent.

– Impulsar els polígons d’activitat econòmica com a espais de cooperació empre-
sarial, de foment de la competitivitat, de contribució a la generació d’ocupació i de 
creació d’un entorn econòmic més sostenible.

– Diversificar els processos de dinamització de l’activitat comercial, industrial o 
de serveis, més enllà de les iniciatives públiques.

– Promoure la participació activa del teixit empresarial en la configuració i la 
gestió del model industrial, comercial i de serveis.

– Desenvolupar les previsions legals relatives a la creació de la figura de les 
APEU detallades a la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

– Aconseguir que les APEU puguin disposar d’un sistema de finançament ade-
quat a les seves finalitats.

– Garantir que les APEU es constitueixin i es governin de manera transparent i 
representativa.

Els beneficiaris directes de les APEU són les persones titulars d’activitats econò-
miques d’una àrea delimitada i per això és adequat que es confiï la seva planificació, 
execució i finançament a una entitat que integri totes les empreses de la zona en un 
règim d’autogestió. No s’ha d’oblidar que l’activitat d’aquestes entitats repercutirà, 
de manera beneficiosa, sobre els espais públics i els interessos generals de la ciutat 
o zona rural, motiu pel qual es justifica que s’atribueixin als municipis els poders 
de direcció i control de la seva activitat. Les APEU no pretenen substituir sectorial-
ment les entitats municipals, sinó mobilitzar els esforços, econòmics i de gestió, de 
col·lectius concrets d’empreses que persegueixen un objectiu comú. Per aquesta raó 
s’explicita que les APEU no poden exercir, en cap cas, potestats públiques.

L’establiment d’un sistema d’aportacions obligatòries per a una finalitat d’interès 
públic que repercuteix, en darrera instància, en el benefici del conjunt del municipi 
no constitueix cap novetat: és el sistema que han aplicat, des de fa més de mig se-
gle, les juntes de compensació o reparcel·lació. La gestió de les quotes o aportacions 
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s’atribueixen, d’entrada, a la secretaria i a la gerència, amb la possibilitat de poder 
encarregar la gestió de la recaptació, per via de constrenyiment, si cal, als òrgans 
municipals competents.

Els costos derivats de la gestió del procés de constitució de les APEU per part 
de l’organisme públic local que pertoqui, així com els derivats dels cobraments de 
les quotes quan es concertin amb la hisenda local, poden ser imputats al pressupost 
de les APEU.

No es preveu que aquesta llei hagi de comportar cap increment de despesa ni de 
recursos humans ni tècnics per als ens locals que no es pugui compensar pel pres-
supost propi de les APEU.

Els destinataris principals d’aquesta norma són les persones titulars d’activitats 
econòmiques d’una àrea determinada caracteritzada per la concentració d’establi-
ments comercials, industrials, logístics i de serveis, que disposaran d’una nova clas-
se d’entitat per ajudar-los a millorar el seu entorn.

Així mateix, aquesta llei també va dirigida als municipis als quals correspon au-
toritzar i controlar la creació de les APEU per dinamitzar determinades zones, amb 
els beneficis conseqüents que hauran de revertir sobre els espais públics i els interes-
sos generals de la ciutat o la zona rural corresponent, de manera que es puguin com-
plementar les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions locals.

D’acord amb els principis de reducció de càrregues administratives i de sim-
plificació administrativa, la Llei estableix un procés de tramitació que garanteix la 
protecció dels drets dels ciutadans, però alhora amb el mínim de càrregues admi-
nistratives i tràmits requerits per tal de fer el més àgil i senzill possible el procés 
d’aprovació de les APEU.

ESMENES PRESENTADES

Paràgraf 5
Esmena 154
SP del Partit Popular de Catalunya (29)
De supressió del paràgraf cinquè de l’exposició de motius

[...] i els serveis que se’n deriven.
Una gerència de perfil baix, centrada en la gestió de la quotidianitat, amb serveis 

de baix valor afegit i escassa capacitat per plantejar projectes estratègics.
Aquesta situació descrita forma [...].

Esmena 155
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans (1)
De supressió del paràgraf cinquè de l’apartat I de l’exposició de motius que 
comença amb «Una gerència de perfil baix,»

Una gerència de perfil baix, centrada en la gestió de la quotidianitat, amb serveis 
de baix valor afegit i escassa capacitat per plantejar projectes estratègics

Esmena 156
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició a l’exposició de motius 16è paràgraf

En definitiva les APEU,... És aquest interès públic el que justifica l’establiment 
d’un règim d’adscripció obligatòria per a tots els locals que es trobin en l’àmbit deli-
mitat, i l’establiment d’un règim de finançament basat en contribucions obligatòries 
que tindrien la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic no tributària. 
Tanmateix, el seu finançament es pot vehicular per altres figures, aquestes de caràc-
ter tributari, que en el futur puguin arbitrar-se per la legislació reguladora de les 
hisendes locals.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 154, 155 i 156.
La Ponència recomana una esmena tècnica per raons de congruència amb les re-

comanacions de les esmenes formulades a l’article 8 que consisteix en substituir al 
paràgraf 15 de l’exposició de motius I l’expresió «... superfície ponderada ...» per «... 
superfície construïda cadastral...».

TEXT PRESENTAT

II
Aquesta llei es promulga d’acord l’Estatut d’autonomia de Catalunya: amb la 

competència exclusiva en matèria de comerç i fires que estableix l’article 121, amb la 
competència exclusiva en matèria de turisme que estableix l’article 171, amb la com-
petència en matèria d’indústria que estableix l’article 139.1, i amb la competència en 
matèria de promoció de l’activitat econòmica que estableix l’article 152.1.

Els municipis exerceixen les funcions que preveu aquesta llei d’acord amb les 
competències que els hi atribueix l’article 84.2.i) de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

III
Aquesta Llei s’estructura en dos títols, quaranta-un articles, tres disposicions ad-

dicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
El títol I està dedicat a la regulació general de les APEU i s’estructura en sis 

capítols.
El capítol 1 està dedicat a l’objecte i la finalitat de la Llei, a la definició i la na-

turalesa de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) i de les seves entitats 
gestores, com s’estructuren i financen, i les possibles funcions, que en cap cas poden 
exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.

El capítol 2 regula com es delimiten les APEU, qui pot plantejar la iniciativa 
de constitució (nombre mínim de persones titulars del dret de possessió dels lo-
cals, associacions empresarials de caràcter territorial arrelades a la zona, o ajun-
tament). També defineix el contingut que ha de tenir el projecte de delimitació de 
l’APEU, com es determina la superfície ponderada dels locals a efectes de les vota-
cions i de la determinació de la quota corresponent, els trets bàsics dels estatuts de 
les entitats gestores, el contingut del pla d’actuació (memòria, pressupost, fonts de fi-
nançament, període de vigència i mecanismes d’avaluació), i estableix el procedi-
ment que ha de seguir la iniciativa presentada i els vots favorables necessaris per a 
l’aprovació de l’APEU. Un cop aprovada l’APEU per la majoria dels seus integrants 
i per l’ajuntament, es detalla el contingut i la naturalesa jurídica del conveni que han 
de subscriure l’entitat gestora i l’ajuntament. També es regula la possibilitat de pròr-
roga del conveni i els procediments de modificació i extinció.

El capítol 3 estableix la creació del Registre de les àrees de promoció econòmica 
urbana (RAPEUC), adscrit a la Direcció General competent en matèria de comerç 
de la Generalitat, i es regula el procediment d’inscripció de les APEU aprovades 
així com la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
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El capítol 4 tracta de l’organització i el funcionament de les entitats gestores, i 
concretament dels seus òrgans principals, l’assemblea general, la presidència, la se-
cretaria i la gerència, sens perjudici de la possibilitat que en cada cas es puguin am-
pliar funcions i/o els òrgans per al bon funcionament de l’APEU.

El capítol 5 regula el sistema de finançament de les APEU, determina quins po-
den ser els recursos econòmics d’aquestes entitats, el sistema de liquidació i exac-
ció de quotes, i detalla el procediment d’intervenció de l’Administració local en els 
supòsits de reclamacions i cobrament de les quotes impagades per la via de constre-
nyiment i l’elaboració i l’aprovació del pressupost.

El capítol 6 està dedicat a l’extinció i al procediment de liquidació de les APEU.
En el títol II es regulen les especialitats de les APEU en els polígons d’activitat 

econòmica (PAE).
Aquí la Llei reconeix la singularitat dels PAE, preferentment aquells destinats 

a ús industrial i logístic que per la tipologia d’activitats empresarials, per la dimen-
sió dels espais on aquestes es desenvolupen i per la diferent necessitat dels nivells 
de servei i subministrament que requereixen, fa imprescindible una ordenació i una 
classificació específica.

Per aquest motiu es regulen aspectes específics de les APEU en els PAE, con-
cretament tot allò que té a veure amb la definició de polígon, nau i parcel·la sense 
construcció, amb els elements que integren el pla i el seu àmbit d’actuació, amb la 
determinació de la superfície computable i les quotes, amb el procediment d’inscrip-
ció específic i amb la classificació dels PAE d’acord amb les seves característiques i 
amb els atributs que es consideren necessaris per dur a terme aquesta classificació.

La disposició addicional primera possibilita la convocatòria, cada exercici, 
d’una línia d’ajuts per millorar i modernitzar els PAE que s’hagin constituït com a 
APEU, d’acord amb aquesta Llei.

La disposició addicional segona estableix que el portal http://sipae.empresa.gen-
cat.cat és el repositori únic d’informació en relació amb els polígons d’activitat eco-
nòmica, d’acord amb el que estableix el Pacte nacional per a la indústria.

La disposició addicional tercera preveu que els polígons d’activitat econòmica 
(PAE) poden adoptar altres fórmules de gestió publicoprivada, que en tot cas es re-
gularan per la seva pròpia normativa.

La disposició derogatòria deroga l’article 73.2 i la de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires, que qualificava de greu la infracció consistent en 
anunciar una modalitat de venda amb finalitat extintiva, quan la venda en realitat 
efectuada no s’ajusta a aquesta modalitat; i també deroga la disposició final terce-
ra de la mateixa Llei 18/2017, que estableix l’aprovació del projecte de llei de les 
APEU pel Govern.

Els apartats 1, lletres i) i l), 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la disposició final 
primera, que fan referència a determinats aspectes de l’esmentada Llei 18/2017, de 
l’1 d’agost, constitueixen millores tècniques en l’aplicabilitat de la Llei sense que 
constitueixin cap modificació del seu contingut regulador.

Els punts 1.n), 4, 6 i 8 de la disposició final primera introdueixen modificacions 
puntuals als articles 4, 15.7.a), 24.6 i 32 de la citada Llei 18/2017, d’1 d’agost, per tal 
d’incorporar la definició de central de compres i serveis, i de corregir disfuncions 
puntuals detectades en l’aplicació de la regulació establerta en els àmbits de la venda 
no sedentària, activitats promocionals i trencament d’estocs, respectivament.

La disposició final segona fa referència al règim especial del municipi de Bar-
celona.

La disposició final tercera habilita el desenvolupament reglamentari.

http://sipae.empresa.gencat.cat
http://sipae.empresa.gencat.cat
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 157
SP del Partit Popular de Catalunya (30)
De modificació del trenta-quatrè paràgraf de l’exposició de motius.

[...] d’Autonomia de Catalunya.
III
Aquesta Llei s’estructura en dos títols, quaranta-un articles, tres disposicions ad-

dicionals, una derogatòria i sis disposicions finals.
El títol I està dedicat [...].

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 157.
La Ponència recomana una esmena tècnica per raons de congruència amb les re-

comanacions de les esmenes formulades a l’article 8 que consisteix en substituir a 
l’apartat 4t de l’exposició de motius III l’expressió «... superfície ponderada ...» per 
«... superfície construïda cadastral...».

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

II. RESUM DE LES RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Total esmenes presentades: 157 

Esmenes recomanades (43)
Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya, Grup parlamentari Republicà, Grup 

Parlamentari Socialistes Units per Avançar i Grup Parlamentari de Ciutadans
1, 3, 38, 68, 74, 82, 99, 121, 155

Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya, Grup parlamentari Republicà, i 
Grup Parlamentari de Ciutadans

42, 70, 86, 88, 92, 102, 104, 128, 140, 142, 143, 145

Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya i Grup parlamentari Republicà
11, 34, 98, 126, 156

Grup parlamentari de Ciutadans 
105

Grup parlamentari Socialista Units per Avançar
50, 79, 96, 101, 118, 135

Grup parlamentari Catalunya en Comú Podem
8, 21, 51, 137

Subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
36, 45, 48, 80, 154, 157
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Esmenes transaccionades (29)
Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya, Grup parlamentari Republicà, Grup 

Parlamentari Socialistes Units per Avançar i Grup Parlamentari de Ciutadans
24, 139

Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya, Grup parlamentari Republicà, 
i Grup Parlamentari de Ciutadans

47, 141

Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya i Grup parlamentari Republicà
58

Grup parlamentari de Ciutadans 
25, 32, 56, 66, 112, 113

Grup parlamentari Socialista Units per Avançar
5,15, 46, 55, 62, 65, 89, 90, 107, 110

Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
7, 71

Subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
17, 18, 19, 20, 44, 59

Esmenes no recomanades (79)
Grup parlamentari de Ciutadans 
27, 43, 54, 60, 61, 63, 97, 117, 123, 124, 129, 132, 133, 144

Grup parlamentari Socialista Units per Avançar
12, 30, 41, 77, 84, 85, 100, 103, 119, 127, 146, 148

Grup parlamentari Catalunya en Comú Podem
2, 4, 6, 10, 13, 14, 16, 22, 23, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 52, 57, 64, 67, 73, 75, 78, 

81, 87, 91, 93, 94, 95, 108, 111, 130, 147, 149, 150

Subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
26, 29, 40, 69, 72, 76, 83, 106, 109, 115, 122, 125, 131, 134, 136, 151, 152, 153

Esmenes retirades (6)
Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya, Grup parlamentari Republicà, Grup 

Parlamentari Socialistes Units per Avançar i Grup Parlamentari de Ciutadans
9, 138

Grup parlamentari de Ciutadans 
53, 114, 116, 120

Esmenes tècniques (1)
Esmena tècnica a l’article 2.
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III. DICTAMEN QUE RESULTARIA SI LA COMISSIÓ ADOPTÉS TOTES LES 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana

200-00017/12

Preàmbul 

I
Moltes experiències en el món de l’associacionisme empresarial a Catalunya sor-

gides en el darrer terç del segle passat es troben en període de transició o de greus 
dificultats per subsistir. Són models que responen a una actitud proactiva de les 
persones titulars de diferents tipus d’activitats econòmiques que han considerat una 
gestió col·lectiva, integral i professionalitzada com una oportunitat per a ser més 
competitius. Tanmateix aquestes iniciatives de caràcter merament voluntari avui dia 
estan en crisi perquè s’enfronten, entre altres, als problemes següents:

La viabilitat i la permanència en el temps dels projectes iniciats atesa l’absència 
d’un marc legal que garanteixi la cooperació i la participació de tots els sectors i els 
agents de la zona.

Un marc de finançament basat en el voluntarisme, insuficient i massa depenent 
de les aportacions públiques, la qual cosa comporta greus problemes de sostenibili-
tat econòmica a causa del descens de les subvencions.

El grau insuficient de representativitat en la zona d’actuació, en bona part pel 
baix índex d’associacionisme i de la participació escassa dels grans operadors in-
dustrials, comercials o de serveis en aquesta mena d’organitzacions. Això possibilita 
l’aparició dels empresaris que no s’adscriuen al projecte però que es beneficien de 
les accions i els serveis que se’n deriven

Una gerència de perfil baix, centrada en la gestió de la quotidianitat, amb serveis 
de baix valor afegit i escassa capacitat per plantejar projectes estratègics. (Esmena 
154 SP PPC i esmena 155 GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP Cs).

Aquesta situació descrita forma part d’un problema més gran: no ens podem per-
metre els costos socials, ambientals i econòmics de la progressiva deslocalització 
dels diferents tipus d’activitats econòmiques vinculades al territori.

És per això que cal evolucionar cap a nous models de gestió de col·laboració pu-
blicoprivada, amb un alt grau de flexibilitat i de capacitat d’adaptació a les diferents 
necessitats i realitats existents en el territori, per aconseguir la dinamització i la re-
vitalització d’espais on es concentren activitats industrials, comercials i/o de serveis.

Hi ha un consens ampli sobre el fet que els models de gestió que actualment hi 
ha en zones de concentració d’establiments comercials, polígons industrials o zones 
turístiques, entre altres espais de concentració empresarial, presenten problemes de 
tal magnitud que fan inviable el seu sosteniment a llarg termini, atès que estan ex-
haurint les possibilitats d’avançar cap a un model integral de gestió de les zones en 
les quals estan ubicats que vagi més enllà del fet que les administracions locals in-
tervinguin, ordenin o promoguin els seus usos econòmics. Això exigeix que s’avan-
ci cap a nous models que permetin una gestió més eficaç, innovadora i democràtica 
des de la dinamització territorial i la competència empresarial. Es tracta d’optar per 
models de gestió basats en la col·laboració publicoprivada capaços de generar nous 
recursos econòmics, per a la qual cosa han de tenir un sistema de finançament sufi-
cient, estable i equitatiu.

Malgrat no disposar d’un llibre blanc sobre aquesta qüestió, la necessitat d’avan-
çar cap a nous models gestió de col·laboració publicoprivada està argumentada 
sòlidament en un estudi de referència elaborat l’any 2010 per un grup d’experts 
representatius de tots els sectors i institucions implicats, liderat per Helena Villa-
rejo-Galende, i que porta per títol Las Áreas para la Promoción de Iniciativas Em-
presariales (APIEs). Propuesta de un modelo avanzado para la gestión de las zonas 
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de concentración de actividades empresariales. Una de les conclusions d’aquest es-
tudi és que la dificultat més gran per plantejar una gestió comuna publicoprivada de 
les àrees comercials és l’absència d’un marc legal que garanteixi la cooperació i la 
participació de tots els sectors i agents, així com la viabilitat i la permanència dels 
projectes en el temps.

El model de referència internacional per a la gestió de les grans àrees comercials 
és el dels Business Improvement Districts (BID). Els BID són organitzacions diri-
gides de manera privada però creades amb l’aprovació de les autoritats locals quan 
la majoria de propietaris o empresaris d’una zona perfectament delimitada acorden, 
per mitjà d’un procés formal de votació amb garanties de participació per a tots els 
afectats, pagar una quota o recàrrec obligatori amb la finalitat d’oferir serveis addi-
cionals dirigits a la promoció i/o la revitalització d’aquella àrea. S’estan implantant 
en centres urbans, barris, polígons industrials, parcs de negocis, petites ciutats de 
zones rurals, així com en altres àrees d’importància estratègica per al desenvolupa-
ment territorial.

Els BID sorgeixen originàriament al Canadà: el primer BID es crea a Toronto 
en 1969 i actualment n’hi ha més de quatre-cents, amb diferents denominacions se-
gons els territoris. Actualment hi ha legislació que autoritza la creació dels BID als 
Estats Units (amb més de 1.200 en funcionament), a Anglaterra (amb legislació des 
de 2005 i més de 110), a Alemanya (amb el primer a la ciutat d’Hamburg en 2005 i 
on actualment n’hi ha prop de 20), i el concepte s’ha difós a Austràlia, Irlanda, Japó, 
Sèrbia, Sud-àfrica, Suècia i Nova Zelanda.

Aquesta Llei proposa la creació d’un model d’entitat associativa anomenada 
Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que es basa en l’esquema de col·la-
boració publicoprivada però amb un pes majoritari del segon d’aquests elements. Es 
configura com una associació privada no lucrativa que, sota la tutela del municipi, 
persegueix la posada en pràctica d’iniciatives de millora de l’entorn, complementari-
es dels serveis que presten les diferents administracions públiques. La seva finalitat 
seria dinamitzar i/o revitalitzar espais on es concentren activitats empresarials mit-
jançant la realització d’inversions finançades bàsicament amb les aportacions obli-
gatòries de les persones titulars del dret de possessió dels locals amb accés directe 
des de la via pública i de les naus i les parcel·les on es duen a terme activitats eco-
nòmiques amb ànim de lucre, que es troben dins d’una àrea prèviament delimitada. 
És per això que el procediment de constitució d’aquestes entitats associatives ha de 
garantir la màxima transparència i participació de tots els afectats.

Dins aquest context i per tal que les APEU puguin esdevenir una eina adequada, 
aquesta Llei ha de permetre aconseguir un sistema de finançament suficient i disse-
nyar un sistema de gestió, administració i representativitat de les noves entitats as-
sociatives d’acord amb el marc normatiu existent.

La Llei ha de respondre a la necessitat d’incentivar la dinamització i/o la revi-
talització d’espais on es concentren activitats empresarials, tant de tipus industrial, 
turística, comercial i/o de serveis: les APEU han de facilitar que qualsevol zona de 
concentració d’aquestes activitats que vulgui augmentar la seva competitivitat o evi-
tar situacions de degradació es pugui gestionar de manera conjunta, amb l’objectiu 
d’oferir un millor nivell de serveis i de qualitat de l’entorn, complementant les actua-
cions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats.

És per això que les APEU s’han de configurar com a entitats amb capacitat per 
establir drets i obligacions per a tots els agents econòmics d’una zona delimita-
da prèviament, per tal d’evitar que hi hagi empreses que s’aprofitin de l’acció i els 
esforços econòmics aliens sense fer cap aportació. Aquesta pertinença obligatòria 
requereix una regulació detallada i molt garantista del procediment de constitució 
d’aquestes entitats que, en tot cas, necessita la iniciativa d’unes majories mínimes 
que tenen en compte el nombre i la superfície construïda cadastral (Esmena tècni-
ca per raons de congruència amb les recomanacions de les esmenes formulades a 
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l’article 8) dels establiments on es desenvolupen activitats econòmiques amb ànim 
de lucre, en un procés de constitució que asseguri la informació i l’acreditació de la 
voluntat de tots els afectats.

En definitiva les APEU, considerades d’interès públic, són un instrument basat 
en la col·laboració publicoprivada que persegueix finalitats públiques mitjançant ini-
ciatives per millorar la qualitat de l’entorn urbà, consolidar el model de ciutat com-
pacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient. L’activitat d’aquestes 
entitats ha de beneficiar els espais públics i els interessos generals de la ciutat, és per 
això que són entitats de base privada però que es constitueixen sota la tutela públi-
ca del municipi per complir les finalitats públiques. És aquest interès públic el que 
justifica l’establiment d’un règim d’adscripció obligatòria per a tots els locals que es 
trobin en l’àmbit delimitat, i l’establiment d’un règim de finançament basat en con-
tribucions obligatòries que tindrien la naturalesa de prestació patrimonial de caràc-
ter públic no tributària. Tanmateix, el seu finançament es pot vehicular per altres figu-
res, aquestes de caràcter tributari, que en el futur puguin arbitrar-se per la legislació 
reguladora de les hisendes locals. (Esmena 156 GP JxCat i GP ERC)

Els objectius generals i específics d’aquesta Llei són les següents:
– Afavorir la creació d’un model de ciutat compacta on la presència d’activitats 

econòmiques integrades als nuclis urbans faciliti l’activitat comercial, industrial i de 
serveis de manera més sostenible i adequada a les necessitats dels ciutadans.

– Frenar el procés de desertització comercial dels nuclis urbans en favor d’àrees 
comercials periurbanes allunyades que requereixen importants desplaçaments, amb 
l’impacte ambiental conseqüent.

– Impulsar els polígons d’activitat econòmica com a espais de cooperació empre-
sarial, de foment de la competitivitat, de contribució a la generació d’ocupació i de 
creació d’un entorn econòmic més sostenible.

– Diversificar els processos de dinamització de l’activitat comercial, industrial o 
de serveis, més enllà de les iniciatives públiques.

– Promoure la participació activa del teixit empresarial en la configuració i la 
gestió del model industrial, comercial i de serveis.

– Desenvolupar les previsions legals relatives a la creació de la figura de les 
APEU detallades a la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

– Aconseguir que les APEU puguin disposar d’un sistema de finançament ade-
quat a les seves finalitats.

– Garantir que les APEU es constitueixin i es governin de manera transparent i 
representativa.

Els beneficiaris directes de les APEU són les persones titulars d’activitats econò-
miques d’una àrea delimitada i per això és adequat que es confiï la seva planificació, 
execució i finançament a una entitat que integri totes les empreses de la zona en un 
règim d’autogestió. No s’ha d’oblidar que l’activitat d’aquestes entitats repercutirà, 
de manera beneficiosa, sobre els espais públics i els interessos generals de la ciutat 
o zona rural, motiu pel qual es justifica que s’atribueixin als municipis els poders 
de direcció i control de la seva activitat. Les APEU no pretenen substituir sectorial-
ment les entitats municipals, sinó mobilitzar els esforços, econòmics i de gestió, de 
col·lectius concrets d’empreses que persegueixen un objectiu comú. Per aquesta raó 
s’explicita que les APEU no poden exercir, en cap cas, potestats públiques.

L’establiment d’un sistema d’aportacions obligatòries per a una finalitat d’interès 
públic que repercuteix, en darrera instància, en el benefici del conjunt del municipi 
no constitueix cap novetat: és el sistema que han aplicat, des de fa més de mig se-
gle, les juntes de compensació o reparcel·lació. La gestió de les quotes o aportacions 
s’atribueixen, d’entrada, a la secretaria i a la gerència, amb la possibilitat de poder 
encarregar la gestió de la recaptació, per via de constrenyiment, si cal, als òrgans 
municipals competents.
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Els costos derivats de la gestió del procés de constitució de les APEU per part 
de l’organisme públic local que pertoqui, així com els derivats dels cobraments de 
les quotes quan es concertin amb la hisenda local, poden ser imputats al pressupost 
de les APEU.

No es preveu que aquesta llei hagi de comportar cap increment de despesa ni de 
recursos humans ni tècnics per als ens locals que no es pugui compensar pel pres-
supost propi de les APEU.

Els destinataris principals d’aquesta norma són les persones titulars d’activitats 
econòmiques d’una àrea determinada caracteritzada per la concentració d’establi-
ments comercials, industrials, logístics i de serveis, que disposaran d’una nova clas-
se d’entitat per ajudar-los a millorar el seu entorn.

Així mateix, aquesta llei també va dirigida als municipis als quals correspon au-
toritzar i controlar la creació de les APEU per dinamitzar determinades zones, amb 
els beneficis conseqüents que hauran de revertir sobre els espais públics i els interes-
sos generals de la ciutat o la zona rural corresponent, de manera que es puguin com-
plementar les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions locals.

D’acord amb els principis de reducció de càrregues administratives i de sim-
plificació administrativa, la Llei estableix un procés de tramitació que garanteix la 
protecció dels drets dels ciutadans, però alhora amb el mínim de càrregues admi-
nistratives i tràmits requerits per tal de fer el més àgil i senzill possible el procés 
d’aprovació de les APEU.

II
Aquesta llei es promulga d’acord l’Estatut d’autonomia de Catalunya: amb la 

competència exclusiva en matèria de comerç i fires que estableix l’article 121, amb la 
competència exclusiva en matèria de turisme que estableix l’article 171, amb la com-
petència en matèria d’indústria que estableix l’article 139.1, i amb la competència en 
matèria de promoció de l’activitat econòmica que estableix l’article 152.1.

Els municipis exerceixen les funcions que preveu aquesta llei d’acord amb les 
competències que els hi atribueix l’article 84.2.i) de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

III
Aquesta Llei s’estructura en dos títols, quaranta-un articles, tres disposicions ad-

dicionals, una disposició derogatòria i xxx disposicions finals. (Esmena 157 SP PPC 
pendent d’actualitzar).

El títol I està dedicat a la regulació general de les APEU i s’estructura en sis 
capítols.

El capítol 1 està dedicat a l’objecte i la finalitat de la Llei, a la definició i la na-
turalesa de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) i de les seves entitats 
gestores, com s’estructuren i financen, i les possibles funcions, que en cap cas poden 
exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.

El capítol 2 regula com es delimiten les APEU, qui pot plantejar la iniciativa 
de constitució (nombre mínim de persones titulars del dret de possessió dels lo-
cals, associacions empresarials de caràcter territorial arrelades a la zona, o ajun-
tament). També defineix el contingut que ha de tenir el projecte de delimitació de 
l’APEU, com es determina la superfície construïda cadastral (Esmena tècnica per 
raons de congruència amb les recomanacions de les esmenes formulades a l’ar-
ticle 8) dels locals a efectes de les votacions i de la determinació de la quota cor-
responent, els trets bàsics dels estatuts de les entitats gestores, el contingut del pla 
d’actuació (memòria, pressupost, fonts de finançament, període de vigència i meca-
nismes d’avaluació), i estableix el procediment que ha de seguir la iniciativa presen-
tada i els vots favorables necessaris per a l’aprovació de l’APEU. Un cop aprovada 
l’APEU per la majoria dels seus integrants i per l’ajuntament, es detalla el contingut 
i la naturalesa jurídica del conveni que han de subscriure l’entitat gestora i l’ajunta-



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 247 

ment. També es regula la possibilitat de pròrroga del conveni i els procediments de 
modificació i extinció.

El capítol 3 estableix la creació del Registre de les àrees de promoció econòmica 
urbana (RAPEUC), adscrit a la Direcció General competent en matèria de comerç 
de la Generalitat, i es regula el procediment d’inscripció de les APEU aprovades 
així com la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

El capítol 4 tracta de l’organització i el funcionament de les entitats gestores, i 
concretament dels seus òrgans principals, l’assemblea general, la presidència, la se-
cretaria i la gerència, sens perjudici de la possibilitat que en cada cas es puguin am-
pliar funcions i/o els òrgans per al bon funcionament de l’APEU.

El capítol 5 regula el sistema de finançament de les APEU, determina quins po-
den ser els recursos econòmics d’aquestes entitats, el sistema de liquidació i exac-
ció de quotes, i detalla el procediment d’intervenció de l’Administració local en els 
supòsits de reclamacions i cobrament de les quotes impagades per la via de constre-
nyiment i l’elaboració i l’aprovació del pressupost.

El capítol 6 està dedicat a l’extinció i al procediment de liquidació de les APEU.
En el títol II es regulen les especialitats de les APEU en els polígons d’activitat 

econòmica (PAE).
Aquí la Llei reconeix la singularitat dels PAE, preferentment aquells destinats 

a ús industrial i logístic que per la tipologia d’activitats empresarials, per la dimen-
sió dels espais on aquestes es desenvolupen i per la diferent necessitat dels nivells 
de servei i subministrament que requereixen, fa imprescindible una ordenació i una 
classificació específica.

Per aquest motiu es regulen aspectes específics de les APEU en els PAE, con-
cretament tot allò que té a veure amb la definició de polígon, nau i parcel·la sense 
construcció, amb els elements que integren el pla i el seu àmbit d’actuació, amb la 
determinació de la superfície computable i les quotes, amb el procediment d’inscrip-
ció específic i amb la classificació dels PAE d’acord amb les seves característiques i 
amb els atributs que es consideren necessaris per dur a terme aquesta classificació.

La disposició addicional primera possibilita la convocatòria, cada exercici, 
d’una línia d’ajuts per millorar i modernitzar els PAE que s’hagin constituït com a 
APEU, d’acord amb aquesta Llei.

La disposició addicional segona estableix que el portal http://sipae.empresa.gen-
cat.cat és el repositori únic d’informació en relació amb els polígons d’activitat eco-
nòmica, d’acord amb el que estableix el Pacte nacional per a la indústria.

La disposició addicional tercera preveu que els polígons d’activitat econòmica 
(PAE) poden adoptar altres fórmules de gestió publicoprivada, que en tot cas es re-
gularan per la seva pròpia normativa.

La disposició derogatòria deroga l’article 73.2 i la de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires, que qualificava de greu la infracció consistent en 
anunciar una modalitat de venda amb finalitat extintiva, quan la venda en realitat 
efectuada no s’ajusta a aquesta modalitat; i també deroga la disposició final terce-
ra de la mateixa Llei 18/2017, que estableix l’aprovació del projecte de llei de les 
APEU pel Govern.

Els apartats 1, lletres i) i l), 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la disposició final 
primera, que fan referència a determinats aspectes de l’esmentada Llei 18/2017, de 
l’1 d’agost, constitueixen millores tècniques en l’aplicabilitat de la Llei sense que 
constitueixin cap modificació del seu contingut regulador.

Els punts 1.n), 4, 6 i 8 de la disposició final primera introdueixen modificacions 
puntuals als articles 4, 15.7.a), 24.6 i 32 de la citada Llei 18/2017, d’1 d’agost, per tal 
d’incorporar la definició de central de compres i serveis, i de corregir disfuncions 
puntuals detectades en l’aplicació de la regulació establerta en els àmbits de la venda 
no sedentària, activitats promocionals i trencament d’estocs, respectivament.

http://sipae.empresa.gencat.cat
http://sipae.empresa.gencat.cat
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La disposició final segona fa referència al règim especial del municipi de Bar-
celona.

La disposició final tercera habilita el desenvolupament reglamentari.

Títol I. Regulació general

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat
1. L’objecte d’aquesta Llei és la creació d’àrees de promoció econòmica urbana 

(APEU) per tal de modernitzar, innovar i promocionar determinades zones urbanes, 
així com millorar la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consoli-
dar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; 
i incrementar la competitivitat de les empreses, tot afavorint la creació d’ocupació. (Es-
mena 1 GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units i Cs)

2. Les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) tenen finalitats d’interès gene-
ral. Per a la seva direcció i gestió s’estableix un sistema de col·laboració públic-privada 
entre l’administració local i una entitat privada creada a l’efecte. (Esmena 3 GP JxCAT, 
GP ERC, GP PSC-Units i GP Cs)

3. La competència de la promoció d’activitats econòmiques i empresarials dels muni-
cipis i la planificació urbanística correspon a l’administració local en col·laboració amb 
les altres administracions públiques, i amb el sector privat. (Transacció esmena 5 GP 
PSC-Units i esmena 7 CatECP)

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació a totes les APEU que es constitueixen dins l’àmbit 

territorial de Catalunya. (Esmena tècnica de supressió de tot els text de l’article)

Article 3. Àrees de promoció econòmica urbana
3.1. Per al compliment de l’objecte d’aquesta Llei es poden delimitar determina-

des zones urbanes contínues on es desenvolupin activitats econòmiques. Aquestes 
zones es denominen àrees de promoció econòmica urbana (APEU).

3.2. Les APEU són zones geogràfiques d’un o diversos (Esmena 8 GP CatECP) 
municipis prèviament delimitades, integrades pels locals definits a l’article 6.2 
d’aquesta Llei i que estan ubicats dins el seu àmbit, en les quals està previst l’execu-
ció d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general que pre-
veu l’article 1.2 anterior.

3.3. a) Les APEU es financen amb les contraprestacions econòmiques o quotes 
que s’estableixin obligatòriament, que tenen la condició de prestacions patrimonials 
de caràcter públic no tributari d’acord amb l’article 31.3 de la Constitució espanyo-
la, i amb la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, i altres recursos als quals fa referència l’article 26 d’aquesta Llei.

b) Alternativament, les APEU es poden finançar, si és el cas, amb les figures tributà-
ries que la legislació reguladora de les hisendes locals, estableixi a aquests efectes. (Es-
mena 11 GP JxCat i GP ERC)

Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari a les quals es refereix 
aquest apartat s’han de regular mitjançant una ordenança municipal i es calcularan 
d’acord amb els paràmetres que estableixin aquesta Llei i el conveni que preveu 
l’article 13.

Article 4. Entitats gestores i naturalesa jurídica
Les APEU es gestionen per entitats privades, sense ànim de lucre i amb persona-

litat jurídica pròpia, constituïdes per les persones que acreditin ser titulars del dret 
de possessió dels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei situats dins l’àmbit de 
delimitació de l’APEU a la qual s’hagin adherit. Aquestes entitats, pel que fa a la 
seva organització i activitat, s’han de subjectar al que disposen aquesta Llei, els seus 
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estatuts i, supletòriament, les disposicions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 5. Funcions de les entitats gestores de les àrees de promoció 
econòmica urbana
1. Les funcions de l’entitat gestora de l’APEU venen determinades pel Pla d’Actuació.
2. El Pla d’actuació ha de preveure com a mínim alguna de les funcions següents:
a) Impulsar l’activació urbana, turística, comercial o industrial.
b) L’organització d’esdeveniments i activitats de dinamització, publicitat i espectacles.
c) La captació d’inversions per a millorar el mix comercial i reduir el numero de lo-

cals buits.
d) Realització d’activitats per a reforçar la responsabilitat social empresarial.
e) Millorar amb actuacions suplementàries la neteja, senyalització, decoració i il·lu-

minació.
f) Desenvolupar la gestió compartida de serveis per als membres de l’APEU com la 

logística o la digitalització.
g) Realitzar formació per al desenvolupament de les activitats.
h) Reforçar la seguretat dels espais públics i dels establiments i locals de l’APEU.
i) Altres funcions que tinguin com a objectiu la millora i revitalització de l’entorn 

urbà delimitat per l’APEU.
3. En cap cas aquestes funcions poden substituir o minvar els serveis municipals que 

presta l’ajuntament. (Transacció esmenes 15 GP PSC-Units, 17 SP PPC, 18 SP PPC, 
19 SP PPC i 20 SP PPC).

4. L’entitat gestora de l’àrea de promoció econòmica urbana no pot exercir potes-
tats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat. (Transacció esmenes 15 GP PSC-
Units, 17 SP PPC, 18 SP PPC, 19 SP PPC i 20 SP PPC) (Esmena 21 GP CatECP).

Capítol 2. Constitució de l’APEU i de la seva entitat gestora

Article 6. Iniciativa
6.1. La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU, correspon a:
a) Les persones que acreditin ser titulars del dret de possessió d’almenys el 25% de 

la totalitat dels locals definits al punt 6.2 següent, i que representin, almenys el 25% del 
sumatori de la totalitat dels vots dels que disposa cadascun dels titulars del dret de pos-
sessió dels locals inclosos dins de l’àmbit de l’APEU, d’acord amb l’article 8. (Transacció 
esmenes 24 GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units i GP Cs i 25 GP Cs)

b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar 
l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
mínim ininterromput de 5 anys.

c. L’Ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU si compta, com a mínim, 
amb l’informe favorable d’una de les organitzacions empresarials territorials represen-
tatives de la zona afectada. (Transacció esmena 32 GP Cs)

6.2. Als efectes d’aquesta Llei es considera local la part d’un edifici, o l’edifi-
ci sencer, amb accés directe des de la via pública on s’exerceix o sigui susceptible 
d’exercir, una activitat econòmica empresarial.

També es considera local, als efectes d’aquesta Llei, els solars sense edificar amb 
capacitat d’admetre una edificació on sigui possible desenvolupar qualsevol classe 
d’activitat econòmica empresarial.

S’exclouen els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i activi-
tats que no constitueixin activitat empresarial.

S’exclouen també els solars l’ús dels quals es destina a l’aparcament gratuït de vehi-
cles, així com tots els locals i equipaments de titularitat pública, llevat que el seu titular 
en sol·liciti expressament l’inclusió. (Esmena 34 GP JxCat i GP ERC)
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Article 7. Projecte de delimitació de l’àrea de promoció econòmica 
urbana
El projecte per a la delimitació de l’APEU ha d’incloure, com a mínim, les pre-

visions següents:
a) Identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, amb l’acreditació de 

la titularitat del dret de possessió dels locals situats dins l’àmbit de l’APEU, amb in-
dicació del seu nom o raó social, NIF, domicili dels establiments dels quals n’és ti-
tular del dret de possessió a la zona, i superfície construïda de cadascun dels locals.

b) Si la iniciativa l’exerceix una associació empresarial territorial, ha d’acreditar 
l’acord de l’assemblea general per impulsar la iniciativa així com el compliment de la 
resta de condicions establertes a l’article 6.1 b). (Esmena 36 SP PPC)

c) Plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els lo-
cals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, detallant els locals 
inclosos i els no inclosos a l’APEU d’acord amb el que estableix l’article 6 d’aquesta 
Llei; identificació de les persones titulars del dret de possessió dels locals, amb el 
seu nom o raó social, NIF i domicili de l’establiment del qual és titular del dret de 
possessió a la zona; i indicació de la superfície construïda cadastral (Esmena tècnica 
per raons de congruència amb les recomanacions de les esmenes formulades a l’ar-
ticle 8) que representa cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels 
locals inclosos, calculada d’acord amb l’article 8 d’aquesta Llei. A aquests efectes, 
l’Ajuntament facilitarà aquelles dades de que disposi, amb la finalitat de complimentar 
el projecte. (Esmena 38 GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units i GP Cs)

d) Projecte d’estatuts de l’entitat gestora que preveu l’article 4 d’aquesta Llei.
e) Pla d’actuació, que ha d’incloure una memòria econòmica.
f) Proposta de conveni a subscriure entre l’ajuntament i l’entitat gestora de 

l’APEU, on s’han de concretar els compromisos que han d’assumir cadascuna de les 
parts.

g) Memòria justificativa de la delimitació de l’APEU.

Article 8. Determinació de la participació en l’APEU (Esmena 42 GP 
JxCat, GP ERC i GP Cs)
8.1. Tots els titulars del dret de possessió dels locals inclosos dins de l’àmbit de 

l’APEU participen dels drets i obligacions establertes en el conveni en proporció a 
la superfície construïda cadastral de cadascun dels establiments i locals inclosos en 
l’APEU, d’acord amb la taula següent que determina el nombre de vots i les quotes a pa-
gar que els correspon a cadascun: 

Tipologia Superfície construïda cadastral Vots

Coeficient/obligacions  de 
pagament (X = quota mínima 
a pagar, que es determina en 

funció del projecte de l’APEU) 

I s ≤ 300 m2 1 X 
II 300 m2 < s ≤ 800 m2 1,5 1,5x 
III 800 m2 < s ≤ 1.300 m2 2 2x 
IV 1.300 m2 < s ≤ 2.500 m2 3 3x 
V 2.500 m2 < s ≤ 10.000 m2 4 4x 
VI s > 10.000 m2 (Establiment 

col·lectiu de 50 o més 
establiments individuals)

5 5x 

8.2. En cas de sòl sense edificació s’entendrà per superfície construïda cadastral la 
superfície cadastral de la parcel·la. (Esmena 42 GP JxCat, GP ERC i GP Cs)

Article 9. Estatuts de l’entitat gestora
Els estatuts de l’entitat gestora s’han d’adequar a les previsions d’aquesta Llei i 

han d’incloure, com a mínim, el següent:
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a) Denominació de l’entitat, que ha d’incloure, necessàriament, l’expressió «Àrea de 
promoció econòmica urbana» o les sigles APEU, i no pot coincidir amb la d’altra entitat 
registrada prèviament ni induir a error o confusió. (Transacció esmena 44 SP PPC).

La denominació Àrea de promoció econòmica urbana o APEU queda reservada 
a les entitats regulades per aquesta Llei.

b) La seu, l’objecte, les finalitats i les funcions de l’entitat que s’han d’ajustar a 
les previsions d’aquesta Llei (Esmena 45 SP PPC).

c) Drets i deures de les persones integrants de l’entitat gestora.
d) Procediment d’adhesió i de separació de les persones titulars del dret de pos-

sessió dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU. En tot moment les persones titulars 
del dret de possessió dels locals incloses dins l’àmbit de l’APEU han de poder participar 
i exercir els seus drets en l’Entitat Gestora, per a la seva adhesió com per la seva separa-
ció, i en cap cas es poden imposar condicions més costoses per unes que per unes altres. 
(Transacció esmenes 46 GP PSC-Units i 47 GP JxCat, GP ERC i GP Cs)

e) Òrgans de govern i d’administració, forma de designar-los i facultats de ca-
dascun. Com a mínim s’ha de preveure un òrgan col·legiat de govern (l’assemblea 
general, del qual en formen part tots els membres), la presidència, la secretària i un 
òrgan d’administració (la gerència).

f) Requisits de la convocatòria dels òrgans de govern i d’administració, requisits 
i forma d’adopció dels acords i procediment per a la seva impugnació.

g) Procediment per efectuar les contractacions de l’entitat que es derivin de l’exe-
cució de les accions concretes previstes en el pla d’actuació, (Esmena 48 SP PPC), 
que ha de garantir l’adjudicació en les millors condicions tècniques i econòmiques.

h) Procediment per la modificació dels estatuts.
i) Procediments per proposar la modificació de la delimitació de l’APEU davant 

l’ajuntament.
j) Procediment per modificar i prorrogar el conveni davant l’Ajuntament (Esmena 

50 GP PSC-Units).
k) Causes de dissolució de l’entitat gestora i regles sobre la seva dissolució i li-

quidació.

Article 10. Pla d’actuació
10.1. El Pla d’actuació és la figura que estableix els objectius de l’APEU, així 

com els instruments, les funcions (d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta Llei), i les me-
sures que s’adoptaran per tal d’aconseguir-los, que s’han d’adequar a les finalitats 
públiques d’interès general previstes a l’article 1.2 d’aquesta Llei.

10.2. El Pla d’actuació ha d’incloure, com a mínim:
a) Una memòria justificativa de les funcions bàsiques que es pretenen desenvolu-

par amb la creació de l’APEU, d’acord amb l’article 5 d’aquesta Llei.
b) Un programa d’actuacions que especifiqui la diagnosi de la situació inicial, els 

objectius perseguits i la justificació de les mesures que es proposen adoptar, deta-
llant de manera exhaustiva i per etapes els serveis, les millores o les mesures de 
gestió i la modernització que es proposin, així com els beneficis que aquestes actua-
cions han de comportar en relació amb els serveis existents i els indicadors de segui-
ment per tal de justificar a posteriori l’adequació de les mesures adoptades. (Esmena 51 
GP CatECP + esmena tècnica).

c) Un projecte de pressupost de les despeses necessàries per al seu desenvolu-
pament, detallant les partides per a la realització o implantació dels serveis, ac-
tuacions, mesures i millores proposades en funció de les etapes previstes per a la 
seva implementació i els costos derivats de la gestió del procés de constitució de les 
APEU per a l’organisme públic local que pertoqui, així com els costos derivats del 
cobrament de les quotes quan es concertin amb la hisenda local.

El projecte de pressupost també ha d’incloure una reserva destinada a la com-
pensació d’increments imprevisibles de costos de les actuacions projectades i a la 
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cobertura de pèrdues d’ingressos derivades del pagament incomplert o impuntual 
de les quotes.

També inclourà les previsions de les despeses necessàries per a la dissolució de 
l’APEU, sigui motivada per l’extinció de la seva vigència o per l’aprovació la seva 
dissolució anticipada, d’acord amb el que preveu l’article 15 d’aquesta Llei.

d) Les fonts de finançament.
e) Les regles per l’exacció de les quotes de conformitat amb l’article 27 d’aquesta 

Llei; i determinar la forma i els terminis de pagament de les quotes, que com a mà-
xim es poden exigir amb una antelació d’un any en relació amb la despesa prevista.

f) Període de duració de les mesures incloses al projecte, que no pot ser inferior 
a 3 ni superior a 5 anys, i cronograma per a la implantació dels serveis, les millores, 
les mesures o les actuacions que es proposen.

g) Mecanismes d’avaluació dels resultats i de l’assoliment dels objectius del Pla 
d’actuació en relació amb els beneficis i les millores previstos.

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica 
urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent:
a) El projecte per delimitar l’APEU s’ha de presentar davant l’ajuntament corres-

ponent mitjançant una sol·licitud acompanyada dels documents amb la informació 
que detalla l’article 7 precedent.

No es poden admetre a tràmit les sol·licituds per a la constitució d’una APEU en 
els casos que es proposi:

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic 
d’una APEU ja existent.

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic 
d’una altra proposta que s’hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit.

En cas que el projecte de constitució de l’APEU afecti més d’un municipi, la 
tramitació s’haurà de realitzar davant de tots i cadascun dels ajuntaments dels mu-
nicipis implicats. En aquest cas, les referències que els diferents articles de la Llei 
fan a l’ajuntament s’han d’entendre fetes a tots i cadascun dels ajuntaments afectats.

b) L’òrgan competent en matèria de promoció econòmica de l’ajuntament, prèvia 
verificació de les dades presentades, en un termini màxim de dos mesos a comptar des 
de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament l’aprovació inicial o de-
sestimació del projecte presentat i la constitució d’un grup de treball paritari integrat, 
d’una banda, pels representants de l’ajuntament i, de l’altra, per representants designats 
pels sol·licitants, indicant el regidor o regidora que el presidirà.

Aprovat inicialment el projecte, l’ajuntament, en el termini dels set dies següents, ha 
de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim a la pàgina web de l’ajunta-
ment, durant el termini d’un mes, amb notificació individual i fefaent a cadascuna de 
les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada al projecte 
presentat. L’acord d’aprovació inicial, ha de preveure l’inici dels tràmits per a la apro-
vació o en el seu cas modificació dels ordenances fiscals pertinents per poder fer efecti-
va la recaptació de les quotes pel finançament de l’APEU. (Transacció esmenes 55 GP 
PSC-Units, 56 GP Cs, 58 GP JxCat i GP ERC, 59 SP PPC, 62 GP PSC-Units, 65 
GP PSC-Units i 66 GP Cs)

c) Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud 
sense que l’òrgan competent de l’ajuntament hagi aprovat inicialment el projecte 
presentat, s’ha d’entendre desestimada.

d) Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, el grup de tre-
ball ha de valorar les al·legacions presentades, i s’ha de pronunciar expressament sobre 
la idoneïtat i encaix de les actuacions previstes en l’APEU i si escau ha de proposar un 
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text refós del projecte. (Transacció esmenes 55 GP PSC-Units, 56 GP Cs, 58 GP Jx-
Cat i GP ERC, 59 SP PPC, 62 GP PSC-Units, 65 GP PSC-Units i 66 GP Cs)

e) Aquest grup de treball ha de valorar les al·legacions presentades i, si escau, ha 
de proposar un text refós del projecte. (Esmena tècnica de supressió per congruència 
amb les transaccions de les esmenes 55 GP PSC-Units, 56 GP Cs, 58 GP JxCat i GP 
ERC, 59 SP PPC, 62 GP PSC-Units, 65 GP PSC-Units i 66 GP Cs)

f) El projecte de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana, a què es refe-
reix l’article 7, una vegada ha estat acordat pel grup de treball, s’ha de sotmetre a vota-
ció de totes les persones titulars del dret de possessió dels locals que, d’acord amb l’arti-
cle 6.2 formin part de l’àrea delimitada. (Transacció esmenes 107 GP PSC-Units, 110 
GP PSC-Units, 112 GP Cs i 113 GP Cs).

g) La convocatòria per a la votació s’ha de notificar de forma individual i fefaent 
(Esmena 68 GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units i GP Cs) a cadascuna de les perso-
nes titulars del dret de possessió esmentades al punt anterior. La comunicació s’ha 
de realitzar amb una antelació mínima de 15 dies a la data de votació acordada i ha 
d’indicar:

– El lloc web de l’ajuntament on s’hagi inserit el text íntegre del projecte, així 
com el cens de votants.

– Els dies durant els quals pot tenir lloc la votació, ja sigui físicament (al lloc i 
l’hora que s’indiquin) o per mitjans telemàtics (en aquest cas el període de votació 
no pot ser inferior a 7 ni superior a 15 dies).

h) Les persones titulars del dret de possessió disposen del nombre de vots resultants 
de la suma d’aquells que se’ls atribueixin en funció de les superfícies cadastrals de ca-
dascun dels establiments o locals dels que son titulars, que es determinen d’acord amb 
l’establert a l’article 8. (Esmena 70 GP JxCat, GP ERC i GP Cs)

Els establiments comercials col·lectius definits a l’article 5.b) del Decret llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, es consideren 
un sol local.

En els supòsits de cotitularitat del dret de possessió sobre un mateix local, les 
persones cotitulars han de designar formalment un representant, que serà la persona 
que exercirà el dret a vot.

i) En el termini màxim de set dies (Esmena 71 GP CatECP) a comptar des de la 
finalització de la votació l’ajuntament ha de fer públics els resultats de la votació, 
com a mínim al seu web i al seu tauler d’anuncis, i ha de notificar el resultat a tots 
els titulars del dret de possessió dels locals de l’APEU.

j) Per a l’aprovació del projecte serà necessària la participació dels titulars del dret 
de possessió que representin com a mínim el 50% dels locals o establiments inclosos en 
l’àmbit de l’APEU. El projecte es considerarà aprovat si obté la majoria absoluta dels 
vots emesos. (Esmena 74 GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units i GP Cs).

El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la majoria dels vots 
emesos que representin, al mateix temps, la majoria de la superfície construïda ca-
dastral dels locals representats pels titulars del dret de possessió que hagin exercit 
el dret de vot. (Esmena tècnica per raons de congruència amb les recomanacions de 
les esmenes formulades a l’article 8).

k) El control del procés de votació recau sobre l’ajuntament, i els costos que se’n 
derivin els han d’assumir les persones promotores del projecte de l’APEU

11.2. Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana 
l’exerceix l’ajuntament el procediment a seguir és el següent:

a) L’ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de 
l’APEU, amb el contingut detallat a l’article 7 d’aquesta Llei, a informació pública.

b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l’ajunta-
ment podran proposar la constitució d’un grup de treball, que s’ha d’ajustar a les ca-
racterístiques detallades en l’apartat 11.1.d) d’aquest article, i designar els represen-



BOPC 755
10 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 254

tants que n’hauran de formar part. En cas contrari l’òrgan competent de l’ajuntament 
ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presentar un text refós del projecte.

c) El text refós del projecte acordat s’ha de sotmetre a votació de totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals, que d’acord amb l’article 6.2 d’aques-
ta Llei formen part de l’àrea delimitada, seguint amb el procediment dels apartats 
11.1.g) i següents d’aquest article.

3. L’Ajuntament ha de verificar i validar que les dades presentades en el plànol a es-
cala i cens dels locals afectats per la proposta de creació d’una APEU recollides a l’arti-
cle 7 lletra b, són correctes i es corresponen amb els registres municipals. En cas de dis-
conformitat o imprecisions ho haurà de comunicar als promotors de l’APEU que hauran 
d’esmenar els errors. (Esmena 79 GP PSC-Units)

Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana 
i constitució de l’entitat gestora
1. Si el projecte ha estat ratificat en la votació prevista a l’article 11 precedent, 

s’ha de sotmetre (Esmena 80 SP PPC) a aprovació del Ple de l’ajuntament dins el 
termini màxim d’un mes a comptar des de la publicació dels resultats, que l’ha 
d’aprovar, o rebutjar motivadament, de manera definitiva.

12.2. L’acord del Ple de l’ajuntament, en el que s’aprova la constitució de 
l’APEU, s’ha de notificar de forma individual i fefaent (Esmena 82 GP JxCat, GP 
ERC, GP PSC-Units i GP Cs) a totes les persones titulars del dret de possessió dels 
locals que integren l’APEU.

12.3. L’aprovació de l’APEU vincula totes les persones titulars del dret de posses-
sió dels locals de la zona delimitada a partir de la inscripció al Registre de les àrees 
de promoció econòmica urbana de Catalunya (RAPEUC).

Les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada que-
den subjectes a les obligacions derivades del conveni subscrit amb l’ajuntament du-
rant tot el període de vigència de l’APEU.

Els canvis de titularitat en el dret de possessió que es produeixin durant la vigèn-
cia de l’APEU comporta la subrogació de la nova persona titular en els drets i els 
deures inherents a l’APEU.

Abans de la formalització dels canvis de titularitat del dret de possessió s’ha 
d’informar el nou titular dels drets i les obligacions inherents a la seva pertinença 
a l’APEU.

12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notifica-
ció de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren 
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió 
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.

Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat 
dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea ge-
neral constitutiva de l’entitat gestora.

L’entitat gestora s’ha de constituir, com a mínim, amb les persones titulars del 
dret de possessió que han votat afirmativament la constitució de l’APEU.

La constitució de l’entitat gestora s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha 
d’inscriure al RAPEUC.

L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del 
dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativa-
ment en el procediment de constitució de l’APEU.

La constitució de l’entitat gestora s’ha de formalitzar en escriptura pública que 
serà objecte d’inscripció al RAPEUC, i que ha d’incloure en tot cas: la denominació de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i el seu domicili, la identitat dels titulars del dret de pos-
sessió que s’adhereixen a l’entitat gestora i els estatuts de l’entitat aprovats conforme a 
l’article 11. (Esmena 86 GP JxCat, GP ERC i GP Cs)
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L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del 
dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativa-
ment en el procediment de constitució de l’APEU. Durant la vigència del conveni 
entre l’entitat i l’Ajuntament, les persones titulars podran exercir el seu dret d’adhesió. 
(Esmena 86 GP JxCat, GP ERC i GP Cs)

Article 13. Conveni
13.1. Un cop constituïdes l’APEU i la seva entitat gestora s’ha de procedir a la 

subscripció del conveni amb l’ajuntament.
13.2. El conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora ha d’especificar, com a mí-

nim, el següent:
a) Identificació de les parts.
b) Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cadascuna de les parts d’acord 

amb el Pla d’actuació.
c) Forma de participació de l’ajuntament en els òrgans de govern de l’entitat ges-

tora, amb veu però sense vot el que l’exonera de qualsevol responsabilitat derivada dels 
acords adoptats pels mateixos. (Esmena 88 GP JxCat, GP ERC i GP Cs).

d) Formes de finançament i regles per a la determinació de les quotes, i períodes 
de liquidació d’aquestes d’acord amb el Pla d’actuació.

d.bis) L’òrgan gestor del cobrament de les quotes: en el cas que la gestió no la realitzi 
l’entitat gestora sinó que s’encarregui a la hisenda municipal, el cobrament de la quota i 
les despeses del servei de cobrament s’han de preveure en l’ordenança fiscal (Transacció 
esmena 90 GP PSC-Units).

e) L’òrgan de govern: els mecanismes de seguiment, la vigilància i el control de 
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants, que han 
de preveure la resolució dels problemes d’interpretació i compliment del conveni, 
sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
(Transacció esmena 89 GP PSC-Units).

f) Mesures que es poden adoptar en cas d’incompliment dels compromisos esta-
blerts pel conveni.

g) Termini de vigència del conveni, que no pot excedir de 5 anys.
h) Règim de modificació del conveni, que requerirà l’acord unànime dels sig-

nants.
i) Causes d’extinció del conveni.
j) L’import en que es xifren les despeses municipals per la tramitació del procedi-

ment de delimitació i aprovació de l’APEU, i els terminis en que n’ha de ser rescabalat 
l’Ajuntament. (Esmena 92 GP JxCat, GP ERC i GP Cs)

13.3. Aquest conveni té la naturalesa jurídica dels convenis de col·laboració que 
regula el capítol 2 del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; i de manera supletòria 
és d’aplicació el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.

13.4. Al conveni s’han d’adjuntar, com a annexos, la certificació de l’acord del 
Ple de l’ajuntament pel qual s’aprova la constitució de l’APEU, l’escriptura pública 
de constitució la seva entitat Gestora, els seus estatuts i el pla d’actuació.

Article 14. Pròrroga del conveni
14.1. El conveni es pot prorrogar, abans de la finalització del termini de vigència, 

per acord unànime de les parts i per un període no superior a quatre anys, sempre 
que la part interessada en la pròrroga ho sol·liciti a l’altra part durant el primer tri-
mestre de l’últim any.

14.2. En cap cas el conveni es pot prorrogar tàcitament.
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Article 15. Procediment per a la modificació de l’àmbit de l’APEU, per 
a la modificació dels estatuts de l’entitat gestora, per a la modificació 
del Pla d’actuació, per a la modificació del conveni o per a la seva 
pròrroga, i per al procediment d’extinció de l’APEU
15.1. La proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU, de modificació dels esta-

tuts de l’entitat gestora de l’APEU i de modificació del Pla d’actuació, de modificació 
o pròrroga del conveni, i d’extinció de l’APEU i de la seva entitat gestora requereix 
l’acord de l’assemblea general de l’entitat gestora pres d’acord amb el que l’article 
20 d’aquesta Llei.

15.2. L’entitat gestora ha de presentar la proposta a l’ajuntament del municipi 
acompanyada del projecte que correspongui i del certificat del secretari de l’entitat 
gestora que acrediti l’adopció de l’acord, d’acord amb les condiciones que estableix 
l’article 20.7 d’aquesta Llei.

15.3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim 
de dos mesos (Esmena 96 GP PSC-Units i 98 GP JxCat i GP ERC), transcorregut 
aquest termini sense que hagi dictat resolució, es considerarà desestimada. En cas 
que sigui acceptada, ha de sotmetre el projecte a votació de la totalitat de les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals seguint el procediment previst a l’article 
11 precedent.

15.4. Quan la proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU (Esmena 99 GP Jx-
Cat, GP ERC, GP PSC-Units i GP Cs), de modificació del Pla d’actuació, del con-
veni o de la seva pròrroga o l’extinció de l’APEU i la seva entitat gestora la proposi 
l’ajuntament, l’ha de traslladar a l’entitat gestora acompanyada del projecte que cor-
respongui, i aquesta l’ha de sotmetre a la seva assemblea general en el termini mà-
xim de 30 dies. L’assemblea general ha d’adoptar l’acord corresponent amb el proce-
diment que estableix l’article 20 d’aquesta Llei. En cas de conformitat es sotmetrà el 
projecte a votació de la totalitat dels titulars del dret de possessió dels locals seguint 
el procediment previst a l’article 11 d’aquesta Llei.

Capítol 3. Registre i publicació de les àrees de promoció econòmica 
urbana de Catalunya

Article 16. Registre
16.1. Amb la finalitat de disposar de manera permanent i actualitzada de tota 

la informació relativa a les APEU es crea un únic registre, el Registre de les àrees 
de  promoció econòmica urbana (RAPEUC), de caràcter públic, per a totes les 
àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya, adscrit al Departament compe-
tent en matèria de comerç.

La competència per la inscripció i el manteniment del Registre correspon a la 
Direcció General competent en matèria de Comerç, sens perjudici del que disposa 
el punt 16.2 d’aquest article.

16.2. Al RAPEUC es crea una secció específica per a la inscripció de les 
APEU constituïdes als polígons d’activitat econòmica definits a l’article 32 del tí-
tol II d’aquesta Llei.

La competència per la inscripció i el manteniment d’aquesta secció correspon a 
la Direcció General competent en matèria de indústria.

16.3. La informació relativa a les APEU s’ha d’incorporar al visualitzador del 
sistema d’informació geogràfica corporativa que disposi cada unitat competent i ha 
de ser accessible des del web de la Generalitat.

Article 17. Procediment d’inscripció
17.1. En el termini màxim d’un mes a comptar des de la subscripció del conve-

ni entre l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU, l’ajuntament ha de sol·licitar a la 
direcció general competent la inscripció de l’APEU al Registre de les àrees de pro-
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moció econòmica urbana de Catalunya. A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar la do-
cumentació següent:

a) Un exemplar del Pla d’actuació.
b) Un exemplar del conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament.
c) Una còpia autoritzada del document públic de la constitució de l’entitat, degu-

dament inscrita en el registre corresponent.
d) Un certificat de l’acord d’aprovació definitiva de la constitució de l’APEU adop-

tat per l’ajuntament.
e) Un plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU, es localitzin els 

locals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, i s’identifiquin 
les persones titulars del dret de possessió dels locals (nom o raó social, NIF, domi-
cili de l’establiment del qual és titular del dret de possessió a la zona).

17.2. L’òrgan de la direcció general que tingui atribuïda la competència ha d’ins-
criure l’APEU al RAPEUC en el termini màxim d’un mes (Esmena 101 GP PSC-
Units i 102 GP JxCat, GP ERC i GP Cs) a comptar des de la data de presentació de 
la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la reso-
lució de la inscripció a l’ajuntament, s’entén acordada la inscripció.

17.3. L’ajuntament ha de comunicar al RAPEUC les modificacions del Pla d’ac-
tuació, del conveni, de la delimitació de l’APEU o qualsevol altra modificació que 
afecti el funcionament de l’APEU, que han de ser aprovades per l’ajuntament; i tam-
bé ha de comunicar l’extinció de l’APEU.

17.4. Les resolucions d’inscripció al RAPEUC hauran de tenir en compte els 
principis de minimització de dades i d’exactitud, d’acord amb el que estableix el 
marc normatiu aplicable en matèria de protecció de dades.

Article 18. Publicació
Un cop inscrita al Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de Cata-

lunya, la Direcció General competent ha de publicar al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya el nom, la delimitació i la identificació de la inscripció registral 
de l’APEU constituïda.

Capítol 4. Organització i funcionament de les entitats gestores

Article 19. Òrgans
19.1. Els òrgans de l’entitat gestora són, com a mínim, els següents:
a) L’assemblea general.
b) La presidència.
c) La secretaria.
d) La gerència.
19.2. De manera facultativa l’entitat gestora pot preveure una junta directiva, una 

vicepresidència i una tresoreria.

Article 20. Assemblea general
20.1. L’assemblea general és el màxim òrgan de govern de l’entitat gestora.
20.2. Formen part de l’assemblea general la totalitat de les persones titulars del 

dret de possessió dels locals adherides a l’entitat gestora.
Cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals adherides a 

l’entitat gestoria participen en l’assemblea general en proporció al nombre de vots que 
els correspon (Esmena 104 GP JxCat, GP ERC i GP Cs), d’acord amb el que deter-
mina l’article 8 d’aquesta Llei.

20.3. L’assemblea general es reuneix, com a mínim, un cop a l’any en sessió or-
dinària per aprovar els pressupostos i els comptes anuals; i en sessió extraordinària 
quan així ho acordi la presidència o una quarta part dels membres de l’assemblea 
general.
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20.4. Correspon al president o presidenta la convocatòria de l’assemblea general. La 
convocatòria ha d’indicar el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia.

Les notificacions de la convocatòria s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti 
tenir constància de la seva recepció, i s’han de publicar a la web corporativa de l’en-
titat gestora, si en disposa.

20.5. Si a la reunió de l’assemblea general no concorren en primera convocatòria 
la majoria dels membres, es pot celebrar en segona convocatòria, mitja hora després, 
sempre que hi siguin presents, com a mínim, un terç dels membres.

20.6. La notificació de la convocatòria per a l’assemblea general ordinària anual, 
així com per les assemblees extraordinàries, s’ha de fer amb una antelació mínima 
de 15 dies naturals. No obstant això, l’assemblea general pot reunir-se vàlidament, 
fins i tot sense ser convocada formalment, sempre que hi concorrin la totalitat de les 
persones titulars del dret de possessió dels locals adherides a l’entitat gestora i així 
ho decideixin per unanimitat.

20.7. Quan l’assemblea general hagi d’adoptar acords relatius a la modificació de 
l’àmbit de l’APEU, a la modificació dels estatuts de l’entitat gestora, a la modifica-
ció o la pròrroga del conveni i a l’extinció de l’entitat gestora i de l’APEU, cal l’as-
sistència de com a mínim les tres quartes parts dels seus membres, que representin 
com a mínim les tres quartes parts de la superfície construïda cadastral dels locals 
representats pels titulars del dret de possessió adherits a l’entitat gestora. (Esmena 
tècnica per raons de congruència amb les recomanacions de les esmenes formula-
des a l’article 8).

8. (Nou) Les associacions de venda no sedentària que utilitzin l’espai públic incor-
porat en l’àmbit territorial de l’APEU podran participar a l’assemblea general amb veu 
però sense vot. (Esmena 105 GP Cs)

Article 21. Funcions de l’assemblea general
L’assemblea té com a mínim les funcions següents:
a) Exercir la direcció superior i el control de l’entitat i vetllar pel compliment de 

les seves funcions, per a la qual cosa serà informada degudament dels acords i de 
les mesures adoptades per la persona que ocupi la presidència, o per qualsevol altre 
òrgan de govern de l’entitat gestora.

b) Elegir d’entre els seus membres les persones que ocupin la presidència, la se-
cretaria i, si s’escau, els càrrecs d’altres òrgans de govern de l’entitat gestora.

c) Remoure el president o presidenta, el secretari o secretaria i, si s’escau, els 
membres dels òrgans de govern de l’entitat.

d) Acordar la contractació i la rescissió del contracte de la persona proposada per 
exercir de president o presidenta per ocupar la gerència.

e) Aprovar els pressupostos anuals i el programa d’actuacions i d’inversions que 
s’hagin de realitzar.

f) Aprovar la memòria anual d’activitats i el balanç, així com la liquidació i els 
comptes de cada exercici econòmic.

g) Informar, a requeriment de l’ajuntament, en les reclamacions contra la liqui-
dació de les quotes.

h) Acordar, a proposta de la gerència, la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la 
via de constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades.

i) Aprovar la modificació dels estatus.
j) Aprovar la proposta de modificació del conveni subscrit amb l’ajuntament i la 

proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU.
k) Aprovar la proposta d’extinció de l’APEU i de l’entitat gestora.

Article 22. Règim d’acords de l’assemblea general
Amb caràcter general, llevat que els estatuts o el conveni prevegin una altra cosa, 

els acords de l’assemblea general s’adopten per majoria simple dels vots que repre-
sentin la majoria simple de la superfície construïda dels locals. No obstant això, els 
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acords relatius a les matèries que detalla l’article 20.7 anterior requeriran, com a mí-
nim, el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que representin la majoria 
absoluta de la superfície construïda dels locals.

Article 23. La presidència
23.1. La presidència es l’òrgan de direcció i representació de l’entitat gestora.
La persona que ocupi la presidència ha de ser designada en l’acte de constitució 

de l’entitat gestora, o posteriorment per acord de l’assemblea general, i en ambdós 
casos per períodes equivalents al termini de vigència inicial del conveni, amb pos-
sibilitats de reelecció per una única vegada i per igual termini.

23.2. El president o presidenta exerceix la representació legal de l’entitat i té atri-
buïdes les funcions següents:

a) Convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries de l’assemblea ge-
neral i fixar l’ordre del dia.

b) Proposar a l’assemblea el nomenament de la persona que ocupi la gerència.
c) Visar les actes i les certificacions, si s’escau, dels acords de l’assemblea general.
d) Executar el pressupost de despeses de l’entitat gestora, que pot delegar a la 

persona que ocupi la gerència.

Article 24. Secretaria
24.1. Actuarà com a secretari o secretària de l’assemblea el membre de l’entitat 

que designi l’assemblea en la seva sessió constitutiva o en les de les successives re-
novacions.

Aquesta designació es farà, en tot cas, de la mateixa forma i pels mateixos termi-
nis que per a la designació de president o presidenta de l’entitat gestora.

24.2. El secretari o secretària té les funcions següents:
a) Estendre l’acta de cada sessió de l’assemblea.
b) Emetre els certificats dels acords presos per l’assemblea.
c) Assistir el president o presidenta en la convocatòria de les sessions de l’assem-

blea.
d) Notificar els acords de l’assemblea general, quan sigui procedent.
e) Realitzar, per ordre del president o presidenta, els treballs que li encomani 

l’assemblea.
f) Ser el dipositari/ària i custodiar les actes.
g) Vetllar pels fons de l’entitat.
h) Portar la comptabilitat.
i) Recaptar les quotes i lliurar els requeriments corresponents quan sigui neces-

sari.
24.3. Les funcions que es detallen als punts g), h) i i) correspondran a la perso-

na que exerceixi de tresorera, cas que l’entitat gestora opti per la creació d’aquesta 
figura.

Article 25. Gerència
25.1. La gerència és l’òrgan d’administració i execució de l’entitat que ha d’exer-

cir les funcions que li encomani o deleguin la presidència o l’assemblea general, sota 
la direcció i la supervisió del president o presidenta.

25.2. La designació del gerent o la gerent ha de recaure en una persona amb pro-
fessionalitat i experiència acreditada.

25.3. El o la gerent assisteix a les sessions de l’assemblea general amb veu però 
sense vot.

25.4. Corresponen a la gerència les funcions següents:
a) Elaborar el pressupost de l’APEU, de la liquidació i dels comptes anuals, amb 

la memòria anual d’activitats corresponent.
b) Implementar el pla d’actuació de l’APEU i proposar plans i programes con-

crets d’actuació.
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c) Proposar finançaments aliens.
d) Elaborar la proposta d’informe que ha d’aprovar l’assemblea general relatiu a 

la reclamació contra la liquidació de les quotes.
e) Gestionar el cobrament de les quotes sota la supervisió de la presidència
f) Proposar a l’assemblea general, o l’òrgan col·legiat de l’entitat gestora que cor-

respongui, que adopti l’acord necessari per a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de 
la via de constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades.

g) Dirigir el personal a càrrec de l’entitat gestora.
h) La resta de tasques que l’assemblea general o el president o presidenta li en-

comanin.

Capítol 5. Finançament de l’APEU

Article 26. Recursos econòmics
Són recursos econòmics de l’APEU, i que gestiona l’entitat gestora, els següents:
a) Les quotes a càrrec de les persones titulars del dret de possessió sobre els 

locals inclosos a l’àmbit de l’APEU i que es detallen a l’article 3.3 d’aquesta Llei. 
Aquestes quotes hauran de cobrir la totalitat de la despesa pressupostada en el con-
veni subscrit amb l’ajuntament, i també la quantitat destinada a la reserva que pre-
veu l’article 10.2.c) d’aquesta Llei.

b) Aportacions en espècie, crèdits, donacions, patrocinis, ingressos obtinguts per 
les vendes de béns i serveis, i per rendes i productes del seu patrimoni.

c) Subvencions i ajuts públics de les administracions.

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
27.1. L’obligació del pagament de les quotes neix amb la publicació de l’ordenan-

ça municipal reguladora de la creació de quotes i de la gestió aplicable per al cobrament. 
(Esmena 118 GP PSC-Units)

27.2. Estan obligades al pagament de les quotes totes les persones titulars del 
dret de possessió sobre els locals inclosos a l’APEU. En cas que hi hagi una plura-
litat de persones titulars del dret de possessió, aquestes estan obligades de forma 
solidària.

27.3. El conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament ha d’establir els cri-
teris a partir dels quals es determina la quantia de les quotes.

L’import de les aportacions i de les quotes ha de ser equitatiu, basat en criteris 
objectius i suficients per finançar el Pla d’actuació durant tota la durada de l’APEU.

Les quotes es determinen en funció dels coeficients establerts en l’article 8 d’aquesta 
llei. (Esmena 121 GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP Cs)

27.4. La gestió del cobrament de les quotes correspon a la gerència de l’entitat 
gestora, no obstant això, el conveni pot preveure que la gestió del cobrament l’efec-
tuï la hisenda municipal. En aquest últim cas caldrà preveure al conveni les despeses 
que aquest servei comporti a l’ajuntament i els requeriments previstos per la norma-
tiva de protecció de dades per fer l’encàrrec de tractament.

27.5. Contra la liquidació de les quotes que han d’abonar les persones titulars del 
dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU es pot interposar reclamació davant 
l’ajuntament en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació de la liquidació.

Per resoldre la reclamació, l’ajuntament, ha de sol·licitar informe preceptiu a l’en-
titat gestora perquè es pronunciï sobre els motius de la reclamació.

L’ajuntament disposa d’un termini de 3 mesos per resoldre les reclamacions, 
transcorregut el termini sense que l’ajuntament hagi dictat resolució s’entén desesti-
mada la reclamació.

27.6. Les quotes impagades han de ser reclamades per l’entitat gestora al deutor 
perquè satisfaci l’import en el termini màxim d’un mes. Aquesta reclamació s’ha de 
fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la via de constre-
nyiment. Transcorregut aquest termini d’un mes sense que s’hagi liquidat la quota, 
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l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció segons els estatuts de l’entitat gestora, 
ha d’acordar sol·licitar a l’ajuntament que iniciï el procediment per al cobrament de 
les quotes impagades per la via de constrenyiment, d’acord amb el marc normatiu 
aplicable.

S’exclou expressament la responsabilitat de l’ajuntament en el cas de que es produei-
xi una recaptació fallida de quotes en via de constrenyiment per la insolvència de l’obli-
gat al seu pagament. (Esmena 126 GP JxCat i GP ERC).

Article 28. Pressupost
28.1. Les entitats gestores de les APEU han d’ajustar la seva activitat al pressu-

post que anualment ha d’aprovar l’assemblea general, d’acord amb les accions anuals 
previstes en el Pla d’actuació.

28.2. El pressupost ha d’especificar, amb el màxim grau de desglossament, la 
totalitat de les despeses i els ingressos previstos i ha d’incloure els costos derivats 
de la gestió del procés de constitució de les APEU de l’organisme públic local que 
pertoqui, així com els derivats del cobrament de les quotes quan es concertin amb 
la hisenda local.

El pressupost també ha d’incloure una reserva destinada a la compensació d’in-
crements imprevisibles de costos de les actuacions projectades, així com a la cober-
tura de pèrdues d’ingressos derivades del pagament incomplert o impuntual de les 
quotes. També ha d’incloure les eventuals despeses de liquidació de l’Entitat Gestora en 
el termini de vigència del conveni. (Esmena 128 GP JxCat, GP ERC i GP Cs)

28.3. Al pressupost s’ha d’adjuntar:
a) A l’estat de despeses, una descripció analítica de les quantitats que es projecta 

invertir en cadascuna de les activitats de l’APEU durant l’exercici següent, i si escau, 
els pressupostos proposats pels diferents proveïdors de béns i serveis.

b) A l’estat d’ingressos, la quantificació de les aportacions i de les quotes que 
correspondrà abonar en l’exercici econòmic a cadascuna de les persones titulars del 
dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU; l’import de les aportacions voluntà-
ries o donacions que s’hagin rebut; i l’import de les subvencions i els ajuts públics 
compromesos per les diferents administracions públiques.

28.4. El pressupost pot preveure modificacions de les accions previstes al Pla 
d’actuació, tant pel que fa al termini d’execució com pel tipus d’acció. Aquestes mo-
dificacions en cap cas podran alterar l’import total pressupostat pel Pla d’actuació 
per a tot el període de vigència, sens perjudici del que preveu l’article 15.

Article 29. Elaboració i aprovació del pressupost
29.1 El o la gerent, d’acord amb els criteris fixats pel president o presidenta, ela-

bora anualment el projecte de pressupost dins els tres últims mesos de cada exercici 
econòmic. El projecte de pressupost ha d’anar acompanyat de:

a) La liquidació del pressupost de l’exercici anterior.
b) Un informe de gestió que inclogui, com a mínim, l’aplicació dels recursos de 

què disposa l’APEU, dels resultats pràctics de la seva gestió, dels problemes sorgits 
en l’execució i de les propostes de millora que es considerin necessàries.

c) Un informe econòmic elaborat per un auditor de comptes, i un informe sobre 
la gestió dels recursos humans, en el cas que el pressupost excedeixi de cent mil 
euros.

29.2. Un cop aprovat el pressupost per l’assemblea general es donarà publicitat, 
en el termini màxim de 15 dies, al web de l’ajuntament i al de l’entitat gestora, si 
en disposa, i es notificarà a tots els titulars del dret de possessió dels locals que in-
tegren l’APEU.

29.3. Les persones titulars del dret de possessió dels locals incloses a l’APEU po-
den presentar davant l’ajuntament una reclamació contra el pressupost aprovat, en el 
termini d’un mes a comptar des de la publicació al web de l’ajuntament.
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Per resoldre la reclamació l’ajuntament ha de sol·licitar informe preceptiu a l’en-
titat gestora perquè es pronunciï sobre els motius de la reclamació.

L’ajuntament disposa d’un termini de 3 mesos per resoldre les reclamacions, 
transcorregut el termini sense que l’ajuntament hagi dictat resolució s’entén desesti-
mada la reclamació.

Capítol 6. Extinció i liquidació de l’àrea de promoció econòmica urbana

Article 30. Extinció i liquidació
30.1. L’extinció de l’APEU es produeix per resolució o extinció del conveni subs-

crit entre l’ajuntament corresponent i l’entitat gestora per qualsevol dels motius pre-
vistos en el conveni o a l’ordenament jurídic. L’extinció de l’APEU comporta neces-
sàriament la dissolució de l’entitat gestora i requereix, en tot cas, donar compte al Ple 
de l’Ajuntament (Esmena 135 GP PSC-Units)

30.2. No procedeix l’aprovació de la dissolució de l’entitat gestora mentre exis-
teixin obligacions pendents o l’entitat gestora tingui procediments judicials pendents 
de sentència ferma.

30.3. Acordada la dissolució per l’ajuntament, el president o presidenta, o l’òrgan 
que determinin els estatuts de l’entitat gestora, es transforma en òrgan de liquidació 
per atendre el pagament dels deutes, el cobrament dels ingressos pendents i per a la 
distribució del romanent, si escau, d’acord amb els estatuts o les regles de funcio-
nament.

La distribució del romanent, si s’escau, s’ha de realitzar entre totes les persones 
titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’APEU, d’acord amb la seva par-
ticipació calculada segons el que estableix l’article 27 anterior.

El document definitiu de liquidació, que ha d’incloure, si s’escau, la distribució 
del romanent, l’ha d’aprovar l’òrgan competent de l’ajuntament en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la data de presentació del document definitiu de liqui-
dació.

30.4. L’ajuntament ha de comunicar a la Direcció General competent en matèria 
de comerç l’extinció de l’APEU per tal d’inscriure aquesta extinció al Registre de 
les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya i publicar-la al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Títol II. Especialitats de la regulació de les APEU als polígons d’activitat 
econòmica (PAE)

Article 31. Règim normatiu
A les APEU que es constitueixen i desenvolupen en els PAE, juntament amb el 

que determina aquesta Llei, els hi és d’aplicació la regulació específica continguda 
en aquest títol II.

Les referències que al títol I de la Llei es fan a «local», en el cas de les APEU que 
es constitueixen i desenvolupen en els PAE s’han d’entendre fetes a «nau» o «par-
cel·la sense construcció».

Article 32. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:
a) PAE: tota delimitació en sòl urbà superior a 0,5 ha d’un o diversos municipis 

(Esmena 137 GP CatECP) on s’estableixi pel planejament urbanístic l’ús industrial 
i/o l’ús logístic com a predominant i que figuri al Sistema d’informació de polígons 
d’activitat econòmica (SIPAE) del Departament competent en matèria d’Indústria, 
amb la totalitat de la informació completa.

b) APEU en els PAE: les zones geogràfiques d’un o diversos municipis (Transac-
ció esmena 139 GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units i GP Cs) municipi, prèviament 
delimitades, integrades per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense construcció 
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ubicades dins el seu àmbit i on està prevista l’execució d’un pla d’actuació que s’ha 
d’adequar a les finalitats d’interès general de l’article 1.2 d’aquesta Llei.

c) Naus: tota construcció i edificació amb accés, tant per viabilitat pública com 
privada, on s’hi exerceix una activitat econòmica empresarial.

També es consideren naus aquelles que en el moment de la constitució de 
l’APEU no s’hi exerceix cap activitat econòmica empresarial però que són suscepti-
bles de poder desenvolupar-n’hi.

La no adequació de la nau a les normatives i reglaments vigents per a l’exercici 
de l’activitat no en limita la seva consideració com a tal.

d) Parcel·la sense construcció: tota superfície de sòl on es pugui construir o edi-
ficar per desenvolupar una activitat econòmica empresarial.

e) Parcel·la de servei: tota superfície de sòl construïda amb edificacions diferents 
de les naus industrials destinades a servei del mateix PAE.

Article 33. Funcions de les entitats gestores de les APEU en els PAE
En cap cas les funcions determinades en el Pla d’actuació de les APEU poden 

substituir o minvar les competències i els serveis municipals que presta l’ajunta-
ment.

Les funcions de les entitats gestores de les APEU en els PAE han de tenir en 
consideració l’atribució de responsabilitats següent:

a) Elements privatius de titularitat privada, com ara els centres de producció i/o 
transformació, les zones logístiques i de magatzem, les oficines i les zones de serveis 
que són responsabilitat d’aquells que n’exerceixen els drets de possessió.

b) Elements comuns de titularitat privada, com ara depuradores, recollida selec-
tiva de residus, xarxa contra incendis, vials interiors, aparcaments privats, infraes-
tructures de seguretat, entre altres, que són responsabilitat d’aquells que n’exercei-
xen els drets de possessió, en col·laboració amb l’entitat gestora.

c) Elements comuns de titularitat privada d’empreses de serveis i subministra-
ments, com ara xarxes elèctriques i de comunicació, i xarxes d’abastament d’aigua, 
gas i sanejament, que són responsabilitat (en el manteniment, reposició i modernit-
zació) de les empreses de serveis i subministraments.

d) Elements comuns de titularitat pública, com vials públics, senyalització ho-
ritzontal i vertical, xarxa de clavegueram, xarxa d’enllumenat públic, zones verdes 
públiques, aparcaments públics, residus urbans que no siguin responsabilitat directa 
del productor en funció del que determini la normativa corresponent, entre altres, 
que en relació amb la seva neteja, manteniment i reposició són responsabilitat de 
l’Administració local, en col·laboració amb l’entitat gestora, o de les entitats de con-
servació amb qui hagi establert acord l’ajuntament o l’Administració local.

Article 34. Projecte de delimitació de l’APEU
A les previsions que figuren en l’article 7 d’aquesta Llei per a la delimitació de 

l’APEU en els PAES s’ha d’incloure també, a títol informatiu, l’avaluació de la re-
captació anual que es realitza en l’àmbit delimitat d’acord amb l’impost de béns im-
mobles (IBI) sobre solars, terrenys i naus, així com per l’impost activitats econòmi-
ques (IAE), en relació amb el conjunt de les activitats empresarials que en formen 
part.

Article 35. Superfície construïda ponderada de les APEU dels PAE
Constitueix la superfície construïda ponderada total (SCPT) de l’APEU el su-

matori de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades de les naus (SCPN).
La comptabilització de la superfície construïda ponderada pel que fa a naus, par-

cel·les i parcel·les de servei (Esmena 140 GP JxCat, GP ERC i GP Cs) resulta de l’apli-
cació de la fórmula següent:
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SCPT = sc1 + 0,9 sc2 + 0.7 sc3 + 0.5 sc4.

On: 

SCPT = superfície construïda ponderada total.

sc1 = superfície construïda cadastral de la nau fins a 2.500 m2.

sc2 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 2.500 m2 i fins a 5.000 m2.

sc3 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 5.000 m2 i fins a 10.000 m2.

sc4 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 10.000 m2.

En el cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les individualitzades 
de sòl disponible per a l’activitat econòmica sense edificació construïda, la SCPT 
es calcularà aplicant un coeficient reductor del 50% sobre la totalitat de metres qua-
drats de superfície de la parcel·la.

En cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les de serveis amb acti-
vitat, la SCPN es calcularà aplicant un coeficient reductor del 25% sobre la totalitat 
dels metres quadrats de superfície de la parcel·la.

Article 35.bis Iniciativa i Aprovació del projecte (Transacció esmena 141 
GP JxCat, GP ERC i GP Cs, 24 GP JxCat, GP ERC GP PSC-Units i GP Cs, 
25 GP Cs i 32 GP Cs)
1. La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU en el PAE, correspon in-

distintament, a les persones que acreditin ser titulars d’un mínim del 25% dels drets 
de possessió de naus, parcel·les, i parcel·les de servei en l’àmbit territorial objecte de 
l’APEU, o a qualsevol associació empresarial territorial de l’àmbit de l’APEU que hagi 
desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput 
de 5 anys, o a l’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU si compta, com 
a mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitzacions empresarials territorials 
representatives de la zona afectada.

2. Per l’aprovació del projecte serà necessari la participació com a mínim del 50% 
dels titulars del dret de possessió de les naus, parcel·les i parcel·les de servei, inclosos en 
l’àmbit de APEU, que representin com a mínim el 50% de la superfície construïda pon-
derada de la totalitat de les naus, parcel·les i parcel·les de servei tal i com s’ha compta-
bilitzat en l’article 35. El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la 
majoria dels vots emesos que representin al mateix temps la majoria de la superfície 
construïda ponderada que hagi exercir el seu dret a vot

3. Per a qualsevol altra exercici de dret de vot o exercici de la representativitat en 
l’àmbit de l’APEU, s’haurà de tenir en compte sempre el % de superfície construïda pon-
derada corresponent de cada titular del dret de possessió, tal i com s’han comptabilitzat 
en l’article 35. (Transacció esmena 141 GP JxCat, GP ERC i GP Cs, 24 GP JxCat, 
GP ERC GP PSC-Units i GP Cs, 25 GP Cs i 32 GP Cs)

Article 36. Registre i procediment d’inscripció
36.1. Les APEU constituïdes en els PAE s’inscriuen en la secció específica del 

RAPEUC.
36.2. La inscripció al Registre de les APEU constituïdes en els PAE correspon a 

la Direcció General competent en matèria d’inversió industrial.
En relació amb el procediment d’inscripció al Registre, el plànol al qual fa re-

ferència l’article 17.e) d’aquesta Llei ha d’incloure la delimitació geogràfica de 
l’APEU en format compatible (shape).

Article 37. Impuls i dinamització dels PAE
La Direcció General competent en matèria d’inversió industrial, en el marc de 

les seves funcions i competències, les diputacions i els consells comarcals han d’exe-
cutar també les accions de sensibilització, coordinació amb els ajuntaments i entitats 
de gestió, impuls i dinamització dels PAE i actualització del sistema d’informació 
geogràfic SIPAE, l’avaluació i classificació dels PAE, així com tot el que correspon-
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gui a la comercialització que permeti fer visible la capacitat industrial i logística dels 
polígons d’activitat econòmica de Catalunya.

Per acord del Govern, en funció dels àmbits competencials dels diferents depar-
taments i per tal de vetllar per l’impuls i modernització dels PAE, es podran pro-
moure mecanismes i eines d’actuació per atendre el conjunt d’aquestes finalitats.

En l’actualització del sistema d’informació geogràfic SIPAE hi constaran també els 
PAE supramunicipals (Esmena 142 GP JxCat, GP ERC i GP Cs).

Article 38. Quotes
Als efectes de la liquidació i l’exacció de quotes, aquestes es determinen en 

funció de la superfície construïda ponderada total (SCPT) d’acord amb l’article 35 
d’aquesta Llei, de tal manera que el pressupost anual presentat per l’entitat gestora 
per a la seva aprovació es divideix entre el total de la SCPT, i el quocient resultant 
estableix la quota ordinària final per metre quadrat ponderat que s’aplicarà a cada 
nau o parcel·la en funció de la seva superfície ponderada.

Al conveni, i d’acord amb l’article 13.2.d) d’aquesta Llei, es fixaran, entre altres, 
els criteris concrets d’aplicació de la meritació de les quotes ordinàries amb efectes 
sobre la titularitat del dret de possessió a 1 de gener de cada exercici; també els cri-
teris de les quotes extraordinàries, si s’escauen, que amb caràcter general aplicaran 
el mateix sistema de càlcul, així com els ajustaments necessaris de les quotes per a 
la modificació durant l’exercici de SCPT.

Article 39. Ajuts públics en el pressupost de l’APEU
Als efectes dels PAE, les especificacions que preveu el pressupost a l’article 28.3.b) en 

relació amb altres ingressos provinents de subvencions públiques pot incorporar, si així 
es preveu al conveni entre l’entitat gestora i l’ajuntament, una assignació de subvencions 
una assignació proporcional i equilibrada de subvencions en funció de l’esforç tributari 
que ja es realitza a l’àrea delimitada per la comunitat empresarial segons l’article 34. 
(Esmena 143 GP JxCat, GP ERC i GP Cs).

Article 40. Classificació dels PAE
Els PAE inclosos en el SIPAE es classifiquen, d’acord amb les seves característi-

ques, amb les dotacions d’infraestructures i amb els serveis que es presten, en qua-
tre categories:

– Bàsic.
– Consolidat.
– Avançat.
– Excel·lent.
Els PAE de caràcter bàsic són tots aquells que compleixen els requisits i serveis 

bàsics que estableixen el planejament urbanístic i el projecte d’urbanització.
Per optar a una classificació diferent de la de bàsic caldrà que el polígon estigui 

recepcionat definitivament, que l’impulsi una entitat de gestió per a la delimitació 
d’una APEU d’acord amb aquesta Llei, i que es compleixi amb nivells de servei en 
el PAE en relació amb els atributs que s’especifiquen a l’article següent.

Article 41. Atributs de servei i infraestructura per a la classificació de PAE
Els atributs que es consideren per a la classificació dels PAES en les categories 

que estableix l’article anterior es distribueixen entre els àmbits següents:
a) Serveis a les empreses:
Gerència professionalitzada.
Gestió conjunta de l’energia.
Depuradora d’aigües residuals i industrials.
Recollida i gestió de residus.
Borsa de subproductes.
Viver d’empreses, acceleradora o servei d’emprenedoria.
Centre de serveis compartits.
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Senyalització homogènia i directori d’empreses.
Servei de vigilància i seguretat.
Tant per cent de sòl disponible per a noves implantacions (versus el tant per cent 

total de sòl).
Servei de recollida d’aigües pluvials i aprofitament per rec.
Servei de correus i missatgeria integrat.
Serveis i oficines bancàries i financeres.

b) Serveis a les persones:
Transport públic en bus.
Transport públic en metro.
Transport públic en ferrocarril.
Llar d’infants.
Centre de formació per als treballadors.
Centre de salut laboral.
Centre de lleure i gimnàs.
Aparcament personal treballador.
Serveis d’oci: botigues i restaurants.
Condicions d’accessibilitat.

c) Infraestructures:
Pla de mobilitat.
Pla de seguretat i emergències.
Carril bici.
Zones verdes comunes.
Connexió ferroviària de mercaderies integrada.
Subministrament de gas canalitzat.
Subministrament elèctric.
Disponibilitat suficient de subministrament elèctric per a noves implantacions.
Xarxa de banda ampla de fibra òptica, punt d’accés al polígon.
Xarxa de banda ampla fibra òptica, punt d’accés a parcel·la.
Xarxa contra incendis.
Condicions d’accessibilitat.
Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
Enllumenat públic dotat amb mesures d’eficiència energètica.

d) Serveis logístics:
Aparcament camions.
Benzinera.
Bàscula.
Rentat de vehicle pesant.
ITV.
Reparació de vehicle pesant.
Accessos i vials condicionats per a vehicles de gran tonatge.

Els atributs que s’indiquen a les quatre categories de serveis ho són a títol in-
formatiu. Al desplegament reglamentari corresponent s’ha de detallar, per a cada 
classificació del PAE, com i mitjançant quin procediment aquests atributs seran 
avaluats.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera
El departament competent en matèria de comerç i indústria, i en funció de les dis-

ponibilitats pressupostàries, assignarà cada exercici durant el primers tres exercicis de 
vigència de la Llei una línia d’ajuts per a la sensibilització, impuls, assistència tècnica 
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i realització del pla d’actuació per a la millora i modernització dels APEU, destinat a 
aquelles entitats que en siguin promotores. (Esmena 145 GP JxCat, GP ERC i GP Cs)

Disposició addicional segona
El portal http://sipae.empresa.gencat.cat esdevé el repositori únic d’informació en 

relació amb els PAE, tant des del punt de vista del mapa de PAE d’informació agre-
gada i d’informació individualitzada de cada polígon, així com d’impuls a la seva 
comercialització, d’acord amb el que estableix el Pacte nacional per a la indústria.

Disposició addicional tercera
Es poden adoptar altres fórmules de gestió per als PAE o altres models de gestió 

publicoprivada dels polígons industrials logístics, impulsades pel sector públic de la 
Generalitat, que en tot cas es regularan per la seva normativa pròpia i sense que els 
hi sigui d’aplicació el títol II d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria
Es deroga l’article 73.2 i la disposició final tercera de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, 

de comerç, serveis i fires.

Disposicions finals

Disposició final primera. Modificació de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
1. Es modifiquen les lletres i) i l), i s’afegeix una lletra, la n), a l’article 4, que 

queden redactades de la manera següent:
«i) Venda de productes i prestació de serveis a distància: l’activitat comercial, 

feta en el marc d’un sistema organitzat de venda o prestació de serveis a distància, 
sense presència física simultània de la persona compradora del producte o adquirent 
dels serveis i la persona venedora del producte o prestadora del servei, i en la qual 
s’utilitzen tecnologies de comerç electrònic o altres mitjans de comunicació a dis-
tància fins al moment de la subscripció del contracte.»

«l) Venda o prestació de serveis fora d’establiment: l’activitat comercial que es 
fa amb presència física simultània de la persona venedora o prestadora de serveis i 
de la compradora o adquirent del producte o servei en un lloc diferent de l’establi-
ment de la persona venedora o prestadora del servei. S’inclouen en aquest concepte 
la venda domiciliària i la que es du a terme en el lloc de treball del comprador o 
adquirent, en llocs d’esbarjo, en reunions i en excursions organitzades, i en altres si-
tuacions similars, encara que el venedor no disposi d’establiment comercial. També 
tenen aquesta consideració les vendes i les prestacions de serveis fetes a distància o 
en l’establiment comercial de la persona venedora o prestadora, després que hi hagi 
hagut un contacte personal entre la persona venedora o prestadora de serveis i la 
persona compradora o adquirent, amb presència física simultània en un lloc que no 
sigui l’establiment comercial. No són vendes fora d’establiment comercial la venda 
no sedentària ni les vendes en fires i mercats.»

«n) Central de compres i serveis: és l’operador que, disposant de recursos econò-
mics i personalitat jurídica pròpia, té per objectiu desenvolupar activitats i prestar 
serveis a les empreses independents que, amb esperit de cooperació, s’han associat 
a la seva organització mitjançant una reglamentació interna per millorar la seva po-
sició competitiva en el mercat.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la manera següent:
«1. Aquesta Llei regula l’activitat comercial com a activitat empresarial, feta a 

l’engròs o al detall, que consisteix a posar a disposició del mercat béns i, si s’escau, 
serveis complementaris, inclosos els supòsits en què les mercaderies són sotmeses a 
processos de transformació, tractament o condicionament habituals en el comerç.»

http://sipae.empresa.gencat.cat
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3. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 14, que queden redactats de la ma-
nera següent:

«2. Totes aquestes activitats i prestacions de servei estan sotmeses tant a les 
condicions formals, d’informació i desistiment que estableixin les disposicions que 
transposin a l’ordenament jurídic intern la directiva 2011/83/UE, del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, del 25 d’octubre de 2001, sobre els drets dels consumidors, per 
la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE, i la Directiva 1999/44/CE, del Parla-
ment Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 85/577/CEE, del Consell, i la 
Directiva 97/7/CE, del Parlament Europeu i del Consell, com a les determinacions 
d’aquesta Llei en general i específicament del títol IV.»

«3. Per dur a terme una activitat comercial o una prestació de serveis efímeres, la 
persona titular o bé la promotora, en cas que es projecti dur a terme l’activitat d’una 
manera col·lectiva, han de presentar en cada ocasió a la finestreta única empresa-
rial, pels canals de comunicació que s’habilitin en cada moment, una declaració res-
ponsable on manifestin que l’activitat s’adequa a la normativa vigent en matèria de 
comerç i en matèria de seguretat d’esdeveniments de caràcter públic, sens perjudici 
del compliment de les altres obligacions que estableixin les normatives sectorials 
corresponents o els municipis. La declaració responsable ha d’anar adreçada a la 
Direcció General competent en matèria de comerç i a l’ajuntament on s’hagi de dur 
a terme l’activitat o prestació de serveis efímeres.»

4. Es modifica el punt tercer de la lletra a) de l’apartat 7 de l’article 15, que queda 
redactat de la manera següent:

«3a. Cessió en favor del/de la cònjuge o parella estable, o en favor d’un familiar 
de fins al segon grau.»

5. Es modifica la condició 1a de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 23, que que-
da redactada de la manera següent:

«1a. La venda d’excedents en un espai d’un establiment comercial no dedicat 
exclusivament a la venda d’aquest tipus de producte només es pot dur a terme si els 
productes que s’hi ofereixen procedeixen exclusivament de l’estoc de la mateixa em-
presa i n’han format part durant un mínim de nou mesos.»

6. Es modifica l’apartat 6 de l’article 24, que queda redactat de la manera se-
güent:

«6. En cas que l’activitat de promoció afecti productes o serveis venuts anterior-
ment al mateix establiment en condicions habituals, s’ha d’indicar, com a preu an-
terior a la promoció, el preu menor aplicat el mes anterior sobre productes o serveis 
idèntics.»

7. S’afegeix un nou apartat, el 7, a l’article 24, que queda redactat de la manera 
següent:

«7. Són activitats de promoció amb finalitat d’incentivació les vendes i la presta-
ció de serveis amb obsequi i les ofertes conjuntes, entre altres, a les quals fan refe-
rència, respectivament, els articles 25 i 26.»

8. Es modifiquen els punts 1 i 3 de l’article 32, que queden redactats de la ma-
nera següent:

«1. L’oferta pública de venda d’un determinat producte o servei comporta l’obli-
gació de subministrar-lo al preu anunciat a tots els demandants que l’hagin sol·lici-
tat dins el termini de vigència i, si escau, compleixin les condicions d’adquisició. 
En cap cas el subministrament del producte o servei no es pot diferir més enllà dels 
quinze dies següents al dia en què s’hagi formulat la sol·licitud. En resten exclosos 
d’aquestes obligacions els productes alimentaris periples que es trobin en les dates 
pròximes a la seva inutilització per al consum.»
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«3. Resten exclosos de les obligacions que estableix aquest article els productes 
inclosos i anunciats en el marc d’una promoció de vendes amb finalitat extintiva.»

9. Es modifica l’apartat 4 de l’article 37, que queda redactat de la manera següent:
«4. Els ajuntaments, per raons d’ordre públic, de convivència o de salut pública, 

poden prohibir la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn d’acord amb el 
que determina la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matè-
ria de substàncies que poden generar dependència, o la legislació que la substitu-
eixi, amb la comunicació corresponent al Departament competent en matèria de 
comerç.»

10. Es modifica l’apartat 17 de l’article 72, que queda redactat de la manera se-
güent:

«17. En relació amb els esdeveniments artesans als quals fa referència l’article 
50 d’aquesta Llei, es considera infracció lleu dur a terme activitats amb la deno-
minació artesana sense incloure productes elaborats per persones o empreses amb 
l’acreditació del carnet d’artesà o d’empresa artesana i amb el distintiu de productes 
d’artesania.»

11. S’afegeix un nou apartat, el 18, a l’article 72 que queda redactat de la manera 
següent:

«18. Són infraccions lleus la resta d’infraccions que no escaigui qualificar de 
greus.»

12. Es modifica l’apartat 8 de l’article 73, que queda redactat de la manera se-
güent:

«8. En relació amb les infraccions de l’article 72.16 en matèria d’horaris comer-
cials, és infracció greu si l’empresa infractora supera, dins l’àrea d’influència de 
l’establiment en qüestió, la quota del 10% en un sector determinat de l’activitat co-
mercial».

13. S’afegeixen les lletres f) i g) a l’apartat 1 de l’article 85, que queden redacta-
des de la manera següent:

«f) Apartat 16.a), en cas d’incompliment dels acords que preveu l’article 37.3 i 
que puguin adoptar els ajuntaments.»

«g) Apartat 17, en relació amb els esdeveniments artesans.»

14. Es modifica l’apartat 2 de l’article 85, que queda redactat de la manera se-
güent:

«2. Les corporacions locals, en l’àmbit de les competències pròpies segons la le-
gislació de règim local, poden imposar sancions per les infraccions greus tipificades 
a l’article 73, apartats 5, 9 i 11 d’aquesta Llei, si no existeix una ordenança municipal 
que estableixi un règim sancionador propi en aquestes matèries.»

Disposició final segona. Règim especial del municipi de Barcelona
1. Aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen són d’aplicació al municipi 

de Barcelona, sens perjudici del caràcter prevalent de la normativa que conforma el 
seu règim especial.

2. En el marc del règim especial de la ciutat es reconeix al municipi de Barcelona 
competència i capacitat suficient en matèria de comerç i foment de l’activitat eco-
nòmica empresarial per desenvolupar reglamentàriament aquesta Llei i concretar, 
en especial, els criteris per a la planificació i la delimitació territorial de les àrees 
de promoció econòmica urbana (APEU) dins la distribució territorial de la ciutat en 
districtes; les especificitats procedimentals per l’aprovació de les APEU; els criteris 
i les funcions a ponderar en el pla d’actuació, i els instruments de tutela necessaris 
sobre les entitats gestores, per preservar l’interès públic.
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Disposició final tercera. Desenvolupament
1. S’autoritza el Govern perquè aprovi les disposicions necessàries per desenvo-

lupar reglamentàriament aquesta Llei.
2. Per ordre de la persona titular del Departament competent en matèria d’in-

dústria s’establirà la ponderació de cada un dels serveis que detalla l’article 41, així 
com la definició d’altres atributs de serveis i d’infraestructura i el procediment per 
sol·licitar i atorgar la classificació de cada PAE en una categoria concreta.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020
Martí Pachamé Barrera, GP Cs; Elsa Artadi i Vila, GP JxCat; Jordi Orobitg i 

Solé, GP ERC; Alicia Romero Llano, GP PSC-Units; Lucas Silvano Ferro Solé, 
GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Santi Rodríguez i Serra, 
SP PPC; diputats
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