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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 57, 09.07.2015, DSPC-P 116

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de ju-
liol de 2015, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Cata-
lunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 200-
00037/10), les esmenes i els vots particulars reservats 
pels grups parlamentaris i les esmenes subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

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

Llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració  
de la Generalitat i dels governs locals  
de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica

Preàmbul

L’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia, dins els princi-
pis rectors que han d’orientar les polítiques públiques, 
estableix que la Generalitat ha d’afavorir el desenvo-
lupament de l’activitat empresarial i l’esperit empre-
nedor tenint en compte la responsabilitat social de 
l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de com-
petència, i que ha de protegir especialment l’economia 
productiva, l’activitat dels emprenedors autònoms i la 
de les petites i mitjanes empreses.

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 entre les institucions de 
la Generalitat i els ens locals, i també les tècniques 
d’organització i de relació per a la cooperació i la col-
laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Admi-
nistració de la Generalitat.

Una administració moderna i eficient ha de simplificar 
les estructures administratives, eliminar duplicitats 
d’actuació i garantir el principi d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera de les administracions 
públiques, sens perjudici que la intervenció adminis-
trativa de l’activitat dels ciutadans i de les empreses ha 
de continuar vetllant per l’interès general.

L’objectiu principal d’aquesta llei és establir una sèrie 
de criteris amb la voluntat de clarificar i simplificar les 
obligacions que la normativa vigent imposa a les ad-
ministracions públiques de Catalunya i, consegüent-
ment, als ciutadans i a les empreses.

Les empreses han de complir múltiples requeriments a 
l’hora d’iniciar i de mantenir llur activitat empresarial. 
L’existència de procediments d’autorització molt com-
plexos i poc pautats fa que la possibilitat d’iniciar una 
activitat s’allargui en el temps molt més del que seria 
recomanable per a garantir la necessària competitivi-
tat empresarial. És prioritat del Govern impulsar un 
canvi de model de relació entre les empreses i l’Ad-
ministració que faciliti l’activitat econòmica, dipositi 
la confiança en l’empresariat i, a la vegada, redueixi 
l’excés de càrregues i tràmits burocràtics.

Bona part de l’activitat econòmica que exerceixen els 
ciutadans i les empreses requereix la intervenció dels 
ajuntaments. Això fa que les entitats locals tinguin un 
paper essencial, com a Administració responsable, 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 dictades en cada 
àmbit d’actuació.

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya, és el marc general d’actuació de totes les ad-
ministracions públiques de Catalunya, i en l’articulat 
inclou una clara voluntat simplificadora. No obstant 
això, cal fer un pas endavant i configurar la simplifica-
ció administrativa no com una obligació de les admi-
nistracions públiques, sinó com un veritable dret sub-
jectiu de la ciutadania, les empreses i els professionals.

La simplificació de l’activitat administrativa ha de ser-
vir per a millorar els procediments regulats per les 
normatives local i sectorial dels àmbits competencials 
de la Generalitat, de manera que, sense renunciar a la 
protecció de l’interès general, la reducció de terminis 
i l’augment de l’eficiència de recursos en els procedi-
ments d’autorització i control de les activitats econò-
miques repercuteixi de manera directa en la reducció 
de costos per a les empreses per a reactivar l’activitat 
econòmica i l’ocupació.

Aquesta llei incideix expressament en els tràmits per a 
posar en funcionament els negocis, i també per a fer-hi 
canvis i modificacions posteriors, que afecten un con-
junt d’activitats considerades innòcues o de baix risc i 
que tenen una repercussió especial en sectors empre-
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sarials que actualment representen un 74% de l’activi-
tat econòmica de Catalunya i afecten més d’un 51% de 
la població ocupada. En concret, les actuacions nor-
matives establertes per aquesta llei pretenen clarificar 
els règims d’intervenció de les administracions, rela-
cionats amb l’emplaçament del negoci o l’establiment 
empresarial introduint una reducció important de les 
càrregues administratives sota el principi de la míni-
ma intervenció possible i la reducció de terminis.

El camí de la modificació normativa per a la supres-
sió de barreres per a l’activitat econòmica es va iniciar 
amb l’aprovació 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 que per-
segueix aquesta llei d’aprofundir en el procés de sim-
plificació administrativa reduint les càrregues, amb la 
finalitat de cercar la reactivació de l’activitat econò-
mica.

Caldrà, però, continuar avançant en la simplificació 
administrativa de totes les activitats econòmiques i 
no renunciar a futures modificacions de lleis sectori-
als que permetin adequar llurs preceptes als principis 
establerts per aquesta llei, amb l’objectiu d’agilitzar i 
simplificar l’activitat administrativa en la resta d’acti-
vitats econòmiques.

Aquesta llei consta de vint-i-tres articles agrupats en 
tres títols, i de nou disposicions addicionals, tres dis-
posicions transitòries, una disposició derogatòria, qua-
tre disposicions finals i dos annexos.

El títol I regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les fina-
litats de la Llei.

El títol II regula la simplificació administrativa en 
l’exercici de les activitats econòmiques, recull un se-
guit de principis d’actuació i regula el procediment ad-
ministratiu que s’ha d’aplicar en el cas que no es for-
muli la comunicació prèvia o la declaració responsable 
necessàries per a dur a terme una activitat, o bé en el 
cas que sigui falsa o inexacta. A més, passar a un rè-
gim de control posterior basat en la confiança legítima 
comporta la necessitat d’establir un règim sancionador 
per als casos en què s’incompleixi la norma. També 
s’impulsa l’establiment de mecanismes alternatius a la 
intervenció administrativa i de planificació sectorial i 
es regula la resolució de consultes en l’aplicació i la in-
terpretació de les normes sectorials.

Té un interès especial la regulació del règim d’inter-
venció aplicable a les activitats innòcues i a les acti-
vitats de baix risc. Mentre aquestes se sotmeten a co-
municació prèvia, per raó de llur incidència sobre el 
medi ambient, la seguretat de les persones o els béns, 
la declaració responsable es manté per a les activitats 
en què la intervenció administrativa es justifica per raó 
de la protecció dels consumidors, els destinataris dels 
serveis i els treballadors. Finalment, s’estableixen ins-

truments per a facilitar la relació de les empreses i els 
professionals amb les administracions públiques. Con-
cretament, es determina que la finestreta única empre-
sarial permeti a les empreses i els professionals fer des 
d’un únic punt, amb independència de l’Administració 
responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a 
llur activitat. Per tal que aquests tràmits es puguin fer 
per diversos canals es regula el portal únic per a les 
empreses com a canal electrònic de la finestreta única 
empresarial. També es regula la Comissió per a la Fa-
cilitació de l’Activitat Econòmica, que és una comissió 
entre l’Administració de la Generalitat, l’Administra-
ció local, les cambres de comerç, indústria, serveis i 
navegació de Catalunya, i les organitzacions empresa-
rials més representatives. L’objectiu d’aquesta comis-
sió és fer un seguiment de la implantació de les me-
sures establertes per aquesta norma que permetin una 
tutela efectiva dels drets que es pretenen protegir.

El títol III modifica diverses normes amb rang de llei i 
es distribueix en quatre capítols.

En el capítol I es modifica la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya. Aquesta modifica-
ció pretén, d’una banda, que les cartes de serveis, com 
a compromís de servei de l’Administració, es genera-
litzin i, d’una altra, que la declaració responsable i la 
comunicació prèvia es configurin com el mecanisme 
de control ordinari que exerceixen les administracions 
públiques de Catalunya. A més, s’estableixen un se-
guit de disposicions per als casos en què la resolució 
del procediment requereix l’emissió de diferents infor-
mes: la reducció a deu dies del termini per a emetre’ls; 
l’obligació de sol·licitar l’emissió de tots els informes 
de manera simultània, i el dret de la persona interes-
sada a demanar la continuació del procediment si l’in-
forme no ha estat evacuat dins de termini. Finalment, 
a l’efecte d’evitar que la demora en el desplegament re-
glamentari endarrereixi l’aplicació efectiva de les lleis, 
s’estableix un límit temporal per al dit desplegament.

En el capítol II es modifica el text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril. S’introdueix la 
possibilitat que els ens locals puguin suspendre tem-
poralment la prestació dels serveis que no tenen la 
condició de mínims, en el cas que es produeixi una si-
tuació d’insuficiència de recursos en termes de capaci-
tat fiscal; es modifica i se simplifica la intervenció del 
departament de la Generalitat competent en matèria 
d’Administració local en determinats procediments, i 
se singularitza l’excepcionalitat del règim de control 
preventiu per part dels ens locals.

En el capítol III es modifiquen parcialment diverses 
lleis de caràcter sectorial que tenen una incidència es-
pecial en la legalització de les activitats econòmiques, 
com és la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de preven-
ció i control ambiental de les activitats, i més concre-
tament, el règim de llicència ambiental, de manera que 
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s’amplien les activitats que estan sotmeses al règim de 
comunicació en lloc del de llicència, i s’exclouen de 
l’àmbit d’aplicació de la normativa ambiental un con-
junt d’activitats que fins ara estaven subjectes a comu-
nicació.

També es modifica la Llei 3/2010, del 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en es-
tabliments, activitats, infraestructures i edificis, per 
a desenvolupar el règim d’intervenció administrativa 
per part dels ens locals i donar cabuda a la declaració 
responsable i a la comunicació prèvia. A més, es tipi-
fiquen els diversos supòsits que es poden donar: que 
l’activitat requereixi llicència d’obres, que l’activitat si-
gui inclosa als annexos I i II de la Llei, que l’activitat 
estigui subjecta al règim de llicència municipal per a 
establiments oberts al públic, o que l’activitat sigui in-
closa a l’annex I de la Llei 3/2010. També s’afegeix un 
nou article, el 22 bis, per a recollir l’informe preceptiu 
per risc d’incendis que s’aplica a les activitats de l’an-
nex I de la Llei 3/2010 considerades de risc important 
que no són objecte de cap altra modalitat d’intervenció 
però que cal regular per raó del bé jurídic que s’ha de 
protegir.

Finalment, es modifica el text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost. S’estableix que el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals sobre edificació i ús del 
sòl no poden establir limitacions a l’accés de l’activi-
tat econòmica o a l’exercici de les activitats que vul-
neren la Directiva de serveis i la seva normativa de 
transposició; també s’elimina la necessitat de llicèn-
cia urbanística d’un conjunt d’actuacions, com ara les 
construccions i instal·lacions de nova planta; les obres 
d’ampliació, reformes i altres que no requereixen pro-
jecte; el canvi d’ús d’edificis i instal·lacions, excepte si 
el canvi és cap a un ús residencial; la construcció de 
murs o tanques o la instal·lació de cartells o tanques, 
entre altres.

En el capítol IV es modifica la Llei 6/1988, del 3 de 
març, forestal de Catalunya. S’hi afegeix un article 
relatiu al règim d’intervenció de l’Administració en 
l’àmbit forestal agrícola.

D’altra banda, en el marc de l’objectiu d’impulsar l’ac-
tivitat econòmica, i atenent al fet que, conformement 
amb l’article 45 de l’Estatut d’autonomia, els poders 
públics han d’adoptar les mesures necessàries per a 
promoure el progrés econòmic i social de Catalunya 
i dels seus ciutadans i que, d’acord amb l’article 139 
de l’Estatut, correspon a la Generalitat l’ordenació dels 
sectors i els processos industrials a Catalunya, aques-
ta llei també afavoreix els processos de transformació 
sectorial i de reconversió industrial d’àmbits en què 
històricament hagi predominat un únic tipus d’indús-
tria o explotació i que estiguin en fase de disminució 
de llur activitat, o en fase de transformació o tanca-
ment, de manera que sigui possible declarar-los pro-
jectes d’interès general perquè restin subjectes als 

principis d’aquesta llei, amb vista a la potenciació de 
la col·laboració entre les administracions públiques i 
els particulars.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és l’establiment dels principis i 
els criteris que han de seguir les administracions pú-
bliques de Catalunya a l’efecte de: 

a) Impulsar l’activitat econòmica mitjançant la su-
pressió o la reducció dels tràmits administratius de les 
empreses i els professionals per a iniciar una activitat 
econòmica a Catalunya.

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

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

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

Article 2. Àmbit d’aplicació

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

a) L’Administració de la Generalitat.

b) Les entitats que integren l’Administració local.

c) L’Administració pròpia d’Aran.

d) Les entitats públiques i els organismes autònoms 
que depenen de qualsevol de les administracions pú-
bliques de Catalunya o hi estan vinculats, pel que fa 
a llurs actuacions en exercici de potestats administra-
tives.

e) Els consorcis adscrits a les administracions, els or-
ganismes i les entitats públiques inclosos en aquest ar-
ticle, i també les entitats públiques que depenen dels 
consorcis o hi estan vinculades, pel que fa a llurs actu-
acions en exercici de potestats administratives.

f) Les entitats creades per llei del Parlament que no 
depenen de l’Administració de la Generalitat ni hi es-
tan vinculades, pel que fa a llurs actuacions en exercici 
de potestats administratives.

Article 3. Finalitats

Aquesta llei té les finalitats següents: 

a) Millorar la tramitació dels procediments adminis-
tratius de l’Administració de la Generalitat i de l’Ad-
ministració local de Catalunya, especialment els pro-
cediments de control de les activitats econòmiques 
subjectes a la intervenció administrativa que estableix 
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la legislació sectorial, per mitjà de la reducció, l’agilit-
zació i la simplificació dels tràmits.

b) Impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupa-
ció mitjançant una gestió més eficient dels recursos de 
les administracions públiques.

c) Consolidar instruments de col·laboració i de coor-
dinació entre les administracions públiques de Cata-
lunya en l’exercici de les competències de regulació, 
intervenció i control de l’activitat econòmica.

Títol II. Simplificació administrativa  
en l’exercici de l’activitat econòmica

Capítol I. Intervenció administrativa  
en l’activitat econòmica

Article 4. Principis d’actuació

Són principis d’actuació relatius a la intervenció admi-
nistrativa en l’exercici de l’activitat econòmica: 

a) La llibertat en l’exercici de l’activitat econòmica.

b) La intervenció administrativa mínima per a l’inici 
de l’activitat.

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

d) La responsabilitat dels titulars d’empreses i dels 
professionals en el compliment dels requisits exigits 
en l’exercici de l’activitat econòmica.

e) La no-exigència de mesures de control concurrents 
sobre una mateixa activitat.

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

g) La facilitació de les relacions de les empreses i els 
professionals amb les administracions públiques de 
Catalunya.

Article 5. Règim general de la intervenció 
administrativa en l’exercici de l’activitat 
econòmica

1. L’exercici de drets o facultats en l’activitat econòmi-
ca està sotmès a la normativa sectorial aplicable i, en 
particular, a les mesures de control, de policia i d’in-
tervenció que s’estableixin.

2. Els mecanismes d’intervenció administrativa en 
l’exercici de l’activitat econòmica són, amb caràcter 
general, la declaració responsable i la comunicació 
prèvia. En qualsevol cas, els titulars de l’activitat han 
de disposar del comprovant de pagament de la taxa 
corresponent.

3. La legislació sectorial aplicable ha d’atribuir la 
competència per a l’exercici de la intervenció admi-

nistrativa a l’Administració de la Generalitat o a l’Ad-
ministració local d’àmbit supramunicipal o municipal, 
segons quina sigui la més adequada en funció del bé 
jurídic que es vol protegir.

4. Les administracions públiques de Catalunya, en 
l’exercici de llurs competències respectives d’inter-
venció de l’activitat econòmica dels ciutadans i les 
empreses, només poden exigir l’obtenció d’una única 
llicència o autorització, o un altre mitjà d’intervenció 
preventiu, en els supòsits establerts per la legislació 
sectorial aplicable.

5. L’establiment de mitjans d’intervenció preventius 
sobre una mateixa activitat econòmica ha d’estar jus-
tificat per l’interès general que es vol protegir. No es 
poden exigir llicències o autoritzacions ni aplicar al-
tres mitjans d’intervenció preventius per al desenvolu-
pament d’una activitat econòmica en què l’interès ge-
neral que es vol protegir sigui coincident amb un altre 
de ja existent.

6. Les modificacions dels règims d’intervenció han 
d’ésser proporcionades i congruents amb l’interès ge-
neral que es vol protegir.

Article 6. Verificació del compliment  
de requisits legals

1. El control que han d’exercir les administracions 
públiques sobre l’inici d’activitats econòmiques i so-
bre l’exercici d’aquestes activitats ha d’ésser propor-
cionat, no discriminatori, transparent i objectiu, i ha 
d’estar vinculat clarament i directament a l’interès ge-
neral que el justifica. Les administracions públiques 
de Catalunya han d’aprovar anualment plans d’ins-
pecció i control de les activitats econòmiques per a 
afrontar les tasques de control ex post a què obliga 
aquesta llei.

2. En l’execució del pla d’inspecció i control de les ac-
tivitats a què fa referència l’apartat 1, les administra-
cions públiques que ho necessitin poden disposar de 
l’ajuda i la col·laboració d’altres administracions.

3. En el cas que la normativa aplicable exigeixi deter-
minats requisits per a l’inici o per a l’exercici de l’ac-
tivitat econòmica, una vegada presentada la comuni-
cació prèvia corresponent o la declaració responsable 
d’estar al corrent del compliment dels requisits, l’Ad-
ministració pública competent, en virtut de les seves 
potestats administratives de verificació, control i ins-
pecció, pot comprovar en qualsevol moment que es 
compleixen els dits requisits i la normativa sectorial 
aplicable.

4. Les administracions públiques, en el procés de veri-
ficació del compliment de requisits legals, han de de-
signar una persona responsable perquè faciliti la infor-
mació completa durant tot el procediment, sigui quina 
sigui l’administració responsable de les actuacions que 
se’n derivin.
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Article 7. Procediment administratiu d’esmena 
de defectes o mancances de requisits legals

1. Si amb la comprovació a què fa referència l’arti-
cle 6 es constata l’incompliment d’aquesta llei o de la 
normativa sectorial aplicable per a iniciar o exercir 
una activitat econòmica, l’òrgan competent ha d’ini-
ciar un procediment que permeti l’esmena de defectes 
o mancances. L’inici d’aquest procediment no com-
porta la suspensió de l’activitat per tal d’adequar-la a 
la legalitat vigent, llevat del que estableix l’apartat 3. 
L’òrgan competent ha de designar un instructor com 
a responsable de l’expedient i notificar-ho als interes-
sats.

2. El procediment administratiu d’esmena s’ha d’inici-
ar de seguida que es detecti el possible incompliment 
i té una durada màxima de dos mesos. S’inicia mitjan-
çant la notificació a la persona interessada, que dis-
posa del termini d’un mes per a esmenar deficiències 
o per a complir els requisits exigits per la normativa 
sectorial aplicable, sens perjudici del dret de presentar 
al·legacions en el termini de quinze dies a comptar de 
la notificació.

3. L’inici de la tramitació de l’expedient, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 1, comporta la suspensió caute-
lar de l’activitat 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 sectori-
al aplicable, se n’ha d’acordar la suspensió cautelar de 
manera immediata.

4. L’autoritat competent ha de formular la proposta de 
resolució en vista de la documentació continguda en 
l’expedient administratiu, una vegada transcorregut el 
termini a què fa referència l’apartat 2, independent-
ment que s’hagin formulat al·legacions o no.

5. La resolució del procediment administratiu ha de 
determinar: 

a) L’arxivament de l’expedient, si de la tramitació del 
procediment d’esmenes en resulta que l’activitat com-
pleix la normativa sectorial vigent.

b) El cessament de l’activitat, si en el termini d’un mes 
no s’han esmenat les deficiències detectades o si l’acti-
vitat no és legalitzable.

c) El reinici de l’activitat, si després d’haver estat sus-
pesa cautelarment s’acredita que compleix tots els re-
quisits exigits per la normativa sectorial vigent.

6. El procediment administratiu d’esmena de defectes 
és independent i compatible amb el procediment san-
cionador establert per la normativa sectorial a què pu-
gui donar lloc l’incompliment.

7. El procediment establert per aquest article és aplica-
ble en els casos en què la normativa sectorial no esta-
bleix un procediment específic.

8. El procediment administratiu es pot iniciar d’ofici o 
a instància de qualsevol persona física o jurídica, per 
simple denúncia.

9. L’òrgan competent, sens perjudici del que estableix 
aquest article, de manera excepcional i per causes jus-
tificades pot acordar l’ampliació dels terminis per a es-
menar les deficiències o el compliment dels requisits 
exigits per la normativa aplicable.

Article 8. Règim sancionador

1. L’inici d’activitats econòmiques sense haver pre-
sentat la comunicació prèvia o la declaració respon-
sable pertinents, o haver-les presentat amb dades fal-
ses o inexactes amb afectacions sobre la salut, el medi 
ambient o la seguretat de les persones, és objecte de 
sanció, d’acord amb la normativa sectorial aplicable. 
A falta de norma sancionadora específica preferent, 
aquestes conductes es tipifiquen com a infraccions 
greus i se sancionen amb una multa de 6.000 euros a 
20.000 euros, atenent els criteris de proporcionalitat 
en matèria sancionadora establerts amb caràcter ge-
neral per la legislació de règim jurídic i procediment 
administratiu.

2. 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.

Article 9. Mecanismes alternatius a la 
intervenció administrativa

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar mecanismes alternatius a la intervenció ad-
ministrativa per a reduir les càrregues administratives 
de l’activitat econòmica.

2. Són mecanismes alternatius a la intervenció admi-
nistrativa, 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’acti-
vitats, la interoperabilitat dels diferents sistemes d’in-
formació i les bases de dades de les administracions 
públiques, i altres mecanismes que les administraci-
ons 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 perso-
nes han de cobrir llur responsabilitat civil mitjançant 
contractes d’assegurances o altres garanties o instru-
ments adequats, que han d’ésser proporcionats a les 
característiques i a l’abast del risc cobert, d’acord amb 
les disposicions específiques de les lleis sectorials.

Article 10. Mecanismes d’informació  
per a la reducció d’obstacles

1. Els interessats a accedir a alguna de les activitats 
a què fa referència aquesta llei, i també les corporaci-
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ons, els col·legis professionals, les organitzacions i les 
associacions que els representen, per mitjà del portal 
electrònic únic per a les empreses establert per l’ar-
ticle 16 poden informar sobre qualsevol disposició, 
acte o actuació de les administracions públiques que 
comporti un obstacle per a l’aplicació d’aquest títol, i 
també poden formular consultes relatives a la inter-
pretació de la llei sectorial que sigui aplicable en ca-
da cas.

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

3. Els informes a què fa referència aquest article, a 
l’efecte de complir els principis de publicitat i transpa-
rència, han d’ésser accessibles des dels webs instituci-
onals habilitats.

Article 11. Mecanismes de col·laboració

Les administracions públiques a les quals s’aplica 
aquesta llei han d’establir entre elles mecanismes de 
col·laboració per a l’exercici de les facultats d’interven-
ció, especialment en els àmbits de la inspecció i la san-
ció. Els convenis són els instruments habituals en què 
s’han de concretar els serveis i els recursos per a dur 
a terme l’activitat d’intervenció, inspecció o control, i 
han de complementar els mecanismes de finançament 
establerts per la legislació sectorial.

Capítol II. Activitats econòmiques innòcues  
i activitats econòmiques de baix risc

Article 12. Activitats econòmiques regulades 
en aquest capítol

1. Les disposicions contingudes en aquest capítol són 
aplicables a les activitats econòmiques innòcues i a les 
activitats econòmiques de baix risc que es desenvolu-
pen en un establiment. La resta d’activitats econòmi-
ques es continuen regint per la legislació sectorial cor-
responent.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 

a) Activitat econòmica innòcua: l’activitat que, amb ca-
ràcter general, per les seves característiques no produ-
eix molèsties significatives ni cap afectació conside-
rable al medi ambient, la seguretat de les persones ni 
els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les 
incloses en l’annex I.

b) Activitat econòmica de baix risc: l’activitat que, per 
les seves característiques, pot produir alguna molès-
tia poc significativa o té una incidència molt baixa so-
bre el medi ambient, la seguretat de les persones o els 
béns. Les activitats econòmiques de baix risc són les 
incloses en l’annex II.

Article 13. Règims d’intervenció aplicable  
a les activitats econòmiques innòcues  
i a les activitats econòmiques de baix risc  
que es desenvolupen en un establiment

1. Els règims d’intervenció de les activitats econòmi-
ques objectes d’aquesta llei són els següents: 

a) Les activitats econòmiques innòcues estan subjec-
tes a declaració responsable. El titular, o la persona 
que el representi, ha de posar en coneixement de l’Ad-
ministració pública competent l’inici d’una determina-
da activitat mitjançant la presentació d’una declaració 
responsable en la qual ha de declarar, sota la seva res-
ponsabilitat, que compleix els requisits establerts per 
la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’acti-
vitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de 
complir-los i que es compromet a mantenir-ne el com-
pliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

b) Les activitats econòmiques de baix risc estan sub-
jectes al règim de comunicació prèvia. El titular, o la 
persona que el representi, ha de posar en coneixement 
de l’Administració pública competent l’inici de l’acti-
vitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes 
establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya, que ha d’anar acompanyada del 
projecte tècnic justificatiu del compliment dels requi-
sits establerts per la normativa vigent per a accedir a 
l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, 
i del certificat del tècnic competent que sigui respon-
sable de la posada en funcionament de l’activitat.

2. La declaració responsable o la comunicació prèvia 
a què fa referència l’apartat 1 ha de contenir una ma-
nifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat 
econòmica amb el règim urbanístic del sòl.

3. La presentació de la declaració responsable o la co-
municació prèvia a què fa referència l’apartat 1 habi-
lita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat 
sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta 
l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació 
de comprovació.

4. Les administracions públiques no poden introduir el 
règim d’autorització en el desplegament reglamentari 
de les normes sectorials que afecten les activitats eco-
nòmiques regulades per aquest capítol.

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

6. En el cas que les obres de condicionament dels lo-
cals per a dur a terme una activitat econòmica descrita 
en els annexos I i II estiguin subjectes al règim de co-
municació prèvia establert per la legislació urbanística, 
aquesta comunicació habilita el titular per a iniciar l’ac-
tivitat si compleix els requisits que exigeix l’apartat 1.
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7. Els certificats tècnics a què fa referència aquest arti-
cle s’han de limitar a constatar els requeriments exigi-
bles a l’activitat determinada.

Article 14. Canvis de titularitat i 
modificacions

1. El canvi de titularitat en l’exercici de les activitats 
econòmiques produeix efectes des de la comunicació 
a l’Administració competent, i en el cas de les activi-
tats econòmiques innòcues, ha d’incorporar una nova 
declaració responsable. El portal únic per a les empre-
ses establert per l’article 16 ha de disposar de models 
normalitzats.

2. La modificació de les condicions en què es duen a 
terme les activitats requereix una nova declaració res-
ponsable o comunicació prèvia, en funció de la classi-
ficació dels annexos I i II, tenint en compte com queda 
la situació final de l’establiment com a conseqüència 
de la modificació.

Capítol III. Instruments per a facilitar 
l’activitat econòmica

Article 15. Finestreta única empresarial

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’adoptar les mesures necessàries perquè els procedi-
ments per a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica 
es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mit-
jançant una finestreta única empresarial, de manera 
que des d’un únic punt es puguin dur a terme tots els 
procediments.

2. Els serveis que ofereix la finestreta única empresa-
rial a les empreses i als professionals, amb relació a 
l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica, comprenen 
la informació, l’assessorament, la tramitació unifica-
da i la finalització del tràmit en els casos en què ho 
estableixen les normes aplicables o els acords de col-
laboració que es puguin signar.

3. La finestreta única empresarial actua com a xarxa 
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés 
als tràmits dels procediments administratius que són 
competència de les administracions públiques i inici-
ar la tramitació a l’efecte del que estableix l’article 12. 
Per a assolir aquest objectiu, tots els ens locals s’han 
d’adherir a la finestreta única empresarial per mitjà 
dels mecanismes que es determinin.

4. L’Administració de la Generalitat ha de posar a 
l’abast dels ajuntaments les solucions tecnològiques i 
els instruments necessaris per a facilitar-los l’adhesió, 
en igualtat de condicions, a la finestreta única empre-
sarial.

5. La presentació d’una comunicació prèvia o una de-
claració responsable davant la finestreta única empre-
sarial produeix els efectes establerts per l’article 13.3.

6. La finestreta única empresarial ha de trametre als 
ajuntaments la informació sobre les declaracions res-
ponsables o comunicacions prèvies rebudes que afec-
tin llurs municipis.

Article 16. Portal electrònic únic per a les 
empreses

1. La informació que les empreses puguin necessitar 
sobre els serveis i tràmits de les administracions públi-
ques s’ha d’unificar en un únic portal electrònic, que 
ha d’estar a la disposició de les empreses.

2. Les administracions tenen l’obligació d’incloure en 
el portal electrònic únic la informació sobre els tex-
tos normatius, els règims d’intervenció administrativa 
i els requisits necessaris per a habilitar per a cada una 
de les activitats econòmiques.

3. El portal electrònic únic s’ha d’organitzar de mane-
ra que faciliti les relacions entre les empreses i les ad-
ministracions públiques de Catalunya, i ha d’incorpo-
rar una carpeta per a cada empresa que dugui a terme 
activitats econòmiques a Catalunya.

4. A la carpeta a què fa referència l’apartat 3 s’hi han 
d’integrar totes les relacions que es produeixin amb 
les administracions públiques de Catalunya al llarg de 
la vida de l’empresa. La carpeta ha d’ésser comparti-
da, compatible i interoperable, de manera que, d’acord 
amb els drets i deures de cada part, pugui ésser con-
sultada i actualitzada tant per les mateixes empreses 
com per les administracions públiques, respectant el 
que estableix la normativa de protecció de dades i l’au-
tonomia municipal.

5. La carpeta a què fan referència els apartats 3 i 4 
actua com a repositori de documentació de l’empresa, 
per a fer efectiu el dret de no presentar els documents 
que es troben en poder de qualsevol administració.

Article 17. Comissió per a la Facilitació  
de l’Activitat Econòmica

1. Es crea la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat 
Econòmica, a l’efecte de seguir i avaluar la implanta-
ció de les mesures establertes per aquesta llei i d’esta-
blir mecanismes de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat i els ens locals.

2. L’objecte de la Comissió és impulsar el control, 
l’avaluació i la simplificació dels tràmits administrati-
us que afecten l’activitat econòmica, evitar-ne les pos-
sibles contradiccions i identificar millores a introduir 
en la intervenció administrativa.

3. La Comissió té les funcions següents: 

a) Fer un seguiment de l’aplicació dels règims d’inter-
venció que afecten les activitats econòmiques innòcu-
es i les activitats econòmiques de baix risc i de la im-
plantació de la finestreta única empresarial per part de 
les administracions públiques de Catalunya i de la res-
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ta de mesures establertes per aquesta llei per a facilitar 
l’activitat econòmica.

b) Analitzar i valorar les consultes i reclamacions pre-
sentades pels operadors econòmics i socials en virtut 
del que estableix l’article 10, donar suport a l’òrgan 
administratiu competent que ha d’evacuar la consulta 
o emetre l’informe i proposar, si escau, solucions res-
pectuoses amb l’interès general.

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

d) Acordar els mecanismes que han de permetre l’ad-
hesió dels ens locals a la finestreta única empresarial.

e) Identificar i proposar activitats econòmiques innò-
cues i activitats econòmiques de baix risc per a actua-
litzar els annexos I i II.

f) Rebre informació sobre els plans de verificació, 
control i inspecció fets per les administracions públi-
ques de Catalunya, i sobre el resultat d’aquests plans.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li 
sigui encomanada.

4. La Comissió, que té caràcter permanent, està for-
mada per representants de l’Administració de la Gene-
ralitat i l’Administració local, i la presidència és exer-
cida per un representant de la Generalitat.

5. La Comissió compta amb un consell assessor format 
per persones designades per les organitzacions empre-
sarials i sindicals més representatives a Catalunya, les 
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació i per 
una representació dels col·legis professionals. El con-
sell assessor ha de formular propostes a la Comissió 
sobre els temes de la seva competència, d’acord amb 
les funcions detallades a l’apartat 3.

6. El Govern ha d’establir l’organització, el règim de 
funcionament i la composició de la Comissió i del con-
sell assessor.

Títol III. Modificació de normes amb rang  
de llei

Capítol I. Modificació en matèria de règim 
jurídic i de procediment administratiu

Article 18. Modificació de la Llei 26/2010

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-
ment 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 es-
tablerts per la normativa vigent.»

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 procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya, 
amb el text següent: 

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

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 d’ésser facultatius i no vinculants, 
sens 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 dema-
nar els informes que siguin preceptius d’acord amb la 
normativa reguladora del procediment. En el cas dels 
informes facultatius, l’òrgan peticionari ha de justifi-
car de manera expressa la necessitat d’emetre’ls.

»4. Els informes s’han d’emetre en el termini de deu 
dies, llevat que una disposició amb rang de llei n’esta-
bleixi un termini superior.

»5. Si s’ha de sol·licitar més d’un informe en un mateix 
procediment, l’òrgan peticionari els ha de sol·licitar 
tots simultàniament, llevat que d’acord amb la norma-
tiva sectorial aplicable l’emissió d’un informe precep-
tiu requereixi el coneixement d’un informe previ tam-
bé preceptiu.

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

»7. No obstant el que estableix l’apartat 6, el procedi-
ment ha de continuar necessàriament i en tot cas si la 
persona interessada ho sol·licita expressament, excep-
te quan es tracti d’informes preceptius que siguin de-
terminants per a la resolució del procediment, supòsit 
en el qual es pot interrompre el termini dels tràmits 
successius. 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 tramitar-la, la qual ha d’ésser comunicada a l’inte-
ressat.»
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4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 110 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-
ment 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 Generalitat de Catalunya i al web 
del Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la 
Transparència.»

5. S’afegeix una nova disposició addicional, la setze-
na, 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: 

«Disposició addicional setzena. Identificació i autenti-
cació dels ciutadans per a accedir a la signatura elec-
trònica no avançada

»1. Les administracions públiques de Catalunya, en 
el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei, han d’establir una solució d’interoperabilitat o 
compatibilitat dels sistemes d’identificació, autentica-
ció i signatura electrònica no avançada a partir de la 
utilització de claus concertades en un registre previ 
com a usuari, l’aportació d’informació coneguda per 
ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els 
termes i les condicions establerts per reglament.

»2. Les claus concertades en un registre previ, la in-
formació coneguda pels ciutadans i per les adminis-
tracions públiques, i les dades i els codis alfanumèrics 
que figurin impresos en targetes identificadores o d’ac-
cés a serveis públics expedides per les administracions 
públiques, inclosa la targeta d’identificació sanitària, 
poden ésser emprats per a verificar la identificació i 
autenticació dels ciutadans i fer el registre electrònic 
de llur identitat sense certificat digital. En tot cas, la 
persona interessada ha d’ésser informada i requerida a 
consentir, pel mateix canal electrònic, 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’Ad-
ministració de la Generalitat i aplicable en les seves 
relacions i actuacions amb els ciutadans, les entitats, 
fundacions i associacions inscrites en els registres pú-
blics, les empreses i altres organismes públics. Els ter-
mes, les condicions i els supòsits d’utilització d’aquest 
sistema de signatura electrònica i l’àmbit subjectiu 
d’aplicació han d’ésser determinats per ordre del con-
seller competent en matèria d’atenció ciutadana.»

6. S’afegeix una nova disposició addicional, la disse-
tena, 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: 

«Disposició addicional dissetena. Desplegament re-
glamentari de les lleis

»En el cas que calgui desplegar les lleis per reglament 
i que no s’hagi establert en quin termini, aquest ha 
d’ésser de sis mesos.»

Capítol II. Modificació en matèria de règim 
local

Article 19. Modificació del text refós  
de la Llei municipal i de règim local  
de Catalunya

1. S’afegeix un nou article, el 69 bis, al text refós de la 
Llei municipal i de règim 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 suspen-
sió temporal de la prestació de determinats serveis per 
part dels municipis

»1. Els municipis han de prestar les activitats i els ser-
veis que estableixen les lleis sectorials que els són 
aplicables, en exercici de les competències que aques-
tes 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 Catalunya 
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’article 67.

»3. El procediment per a suspendre la prestació dels 
serveis públics a què fa referència aquest article té ca-
ràcter voluntari i només es pot adoptar a iniciativa de 
l’entitat local. La suspensió s’ha de justificar per ra-
ons d’interès general, i s’ha de basar en l’acreditació 
de la situació d’insuficiència de recursos en termes de 
capacitat fiscal, d’acord amb el que s’estableix per re-
glament.

»4. La tramitació de l’expedient, en els termes esta-
blerts per reglament, requereix un tràmit d’informa-
ció pública en el municipi i l’informe preceptiu dels 
departaments 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’Administració 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 compe-
tent en matèria d’Administració local.

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

»6. La Comissió de Govern Local de Catalunya, d’ofi-
ci o a iniciativa d’un municipi, pot identificar mesures 
de suspensió temporal de la prestació d’activitats i ser-
veis públics atribuïts per una llei sectorial de Catalu-
nya i proposar les accions necessàries per a iniciar el 
procediment de suspensió.»

2. Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat 1 de l’arti-
cle 17 del text refós de la Llei municipal i de règim lo-
cal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
del 28 d’abril, que resten redactades de la manera se-
güent: 

«a) L’expedient s’inicia per acord de l’ajuntament o 
ajuntaments interessats o del consell o consells co-
marcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament 
competent 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 muni-
cipi o de la part o parts d’aquest en el supòsit de segre-
gació. En aquest últim cas, l’ajuntament ha d’adoptar 
l’acord en el termini d’un mes, a comptar des de la pre-
sentació de la petició en el registre municipal.

»b) Els acords municipals o comarcals sobre altera-
ció de termes requereixen el vot favorable de la majo-
ria absoluta del nombre legal de membres de la cor-
poració i s’han de sotmetre a informació pública per 
un període d’un mes. Les corporacions han de tra-
metre els acords al departament competent en matè-
ria 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 trame-
sa 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 favora-
bles.»

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 expe-
dients d’alteració dels termes municipals promoguts 
d’acord amb el que disposa l’article 17, mitjançant de-
cret 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 
consultius a què es refereix aquest article.»

4. Es modifica l’article 19 del text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat 
de la manera següent: 

«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 determi-
nacions s’han d’ajustar als pactes intermunicipals que 
es poden establir entre els municipis interessats.»

5. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 31 
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 redactats de la manera següent: 

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

»2. L’acord municipal ha d’ésser tramès al departa-
ment competent en matèria d’Administració local.

»3. Si la nova denominació acordada per l’ajuntament 
és susceptible d’ésser confosa amb la d’un altre mu-
nicipi o conté incorreccions lingüístiques o no s’adiu 
amb la toponímia catalana, correspon al Govern, a 
proposta del departament competent en matèria d’Ad-
ministració local, la resolució definitiva sobre el canvi 
de nom, amb audiència prèvia del municipi interessat. 
A aquests efectes, el departament pot sol·licitar l’infor-
me de l’Institut d’Estudis Catalans.»

6. Es modifiquen les lletres b i c de l’apartat 1 de l’arti-
cle 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 com-
petències 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 sotmetre al tràmit 
d’informació pública per un termini d’un mes; un cop 
transcorregut aquest termini, s’ha de trametre al de-
partament competent en matèria d’Administració lo-
cal, juntament amb la resolució de les al·legacions pre-
sentades, 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 instància dels veïns, encara 
que l’acord municipal no hi sigui favorable.»

7. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 119 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril, que resten redactats de la manera següent: 



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 640

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 15

«1. El projecte d’estatuts s’ha de sotmetre a informació 
pública, per un termini de trenta dies, mitjançant la in-
serció 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 con-
sell comarcal.»

8. Es modifica la lletra b de l’article 121 del text re-
fós 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 departa-
ment competent en matèria d’Administració local.»

9. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 145 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya, 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’apartat 1 per mitjans electrònics. 
A aquests efectes, han de respectar les condicions i 
els 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 principis de responsabilitat, qualitat, seguretat, 
disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interopera-
bilitat.»

10. Es modifica l’apartat 3 de l’article 206 del text re-
fós 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 pericial d’un tècnic o tèc-
nica local. Es pot fer l’adquisició directa de béns im-
mobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns, 
les necessitats del servei que es vol satisfer o les limi-
tacions del mercat immobiliari. En aquests casos, es 
requereix l’informe previ del departament competent 
en matèria d’Administració local si el valor dels béns 
excedeix els 100.000 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 secretària 
de l’entitat local. En els municipis de gran població i 
en el municipi de Barcelona només requereixen l’in-
forme previ del departament si el valor del bé excedeix 
del 25% dels recursos ordinaris del pressupost conso-
lidat de la corporació. Es pot fer l’adquisició directa en 
el supòsit d’urgència extrema, amb l’informe previ del 

secretari o secretària de l’entitat local, amb l’acredita-
ció d’aquesta situació.

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

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 re-
dactat de la manera següent: 

«Article 209. Alienació i gravamen

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

»2. Per a 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 direc-
ta. El procediment ordinari per a l’alienació d’immo-
bles és el concurs.

»b) Es pot acordar la subhasta de béns que, per llur 
emplaçament, naturalesa i característiques, siguin ina-
dequats per a atendre les directrius derivades de políti-
ques públiques d’habitatge.

»c) Es pot acordar l’adjudicació directa si ho reque-
reixen 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 euros. Si no s’excedeix 
aquest valor s’ha d’incorporar un informe previ del se-
cretari o secretària de l’entitat local. L’informe del de-
partament 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 es-
tableix l’article 47.2 de la Llei de l’Estat 7/1985, del 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. En els 
municipis de gran població i en el municipi de Bar-
celona només es requereix l’informe previ del depar-
tament 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 respectar, si escau, els requi-
sits establerts per a l’alienació.

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

»4. En cap cas no es poden alienar béns immobles pa-
trimonials per a finançar despeses corrents, llevat que 
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es tracti de parcel·les sobreres de vies públiques no 
edificables o de béns no utilitzables en serveis públics 
locals.»

12. S’afegeix un nou article, el 216 bis, al text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que res-
ta redactat de la manera següent: 

«Article 216 bis. Mutació demanial entre administra-
cions 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 pro-
duir: 

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

»b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteraci-
ons de termes municipals o en l’atribució de compe-
tències a un altre ens local o a una altra administració.

»c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en és-
ser 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 llurs organis-
mes públics es poden afectar a serveis d’altres admi-
nistracions públiques per a destinar-los a un ús públic 
o servei públic de llur competència. La mutació dema-
nial entre administracions públiques no altera el ca-
ràcter demanial dels béns.

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

»4. El procediment per a fer la mutació demanial ha de 
complir els requisits establerts per reglament.»

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 re-
dactat 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’acti-
vitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de confor-
mitat amb la normativa reguladora del lliure accés a 
les activitats de serveis i a l’exercici d’aquestes acti-
vitats.

»c) La submissió a comunicació prèvia o a declaració 
responsable, de conformitat amb la normativa regula-
dora 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 ne-

cessitat i proporcionalitat amb l’objectiu que es perse-
gueix, i de respecte a la llibertat individual.

»3. L’exercici d’activitats no s’ha de sotmetre a inter-
venció 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 comunitari justifica la interven-
ció pública, mitjançant el mecanisme de l’autorització, 
a fi de preservar determinats béns i interessos gene-
rals.

»b) Si el nombre d’operadors econòmics del mercat és 
limitat com a conseqüència 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 enti-
tat local i d’una altra administració, l’entitat local ha 
de motivar expressament la necessitat de l’autorització 
i l’interès general concret que es pretén protegir, i jus-
tificar que aquest interès no estigui ja cobert mitjan-
çant una altra autorització ja existent.

»5. En el cas que l’exercici d’activitats no requereixi 
autorització habilitant i prèvia, 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 permetin protegir l’interès gene-
ral de què es tracti.»

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 re-
dactat de la manera següent: 

«Article 249. Gestió del servei públic

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

»2. Els serveis públics de competència local s’han de 
gestionar, de la manera més sostenible i eficient, direc-
tament o indirectament.

»3. La gestió directa dels serveis públics es pot dur a 
terme mitjançant les formes següents: 

»a) Gestió del mateix ens local.

»b) Organisme autònom local.

»c) Entitat pública empresarial local.

»d) Societat mercantil local amb capital social ínte-
grament públic.

»4. Només es pot fer ús de les formes a què fan refe-
rència les lletres c i d de l’apartat 3 si queda acreditat, 
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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 qualsevol 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 interes-
sos generals de les entitats locals no es poden prestar 
per gestió indirecta ni tampoc mitjançant una societat 
mercantil amb capital íntegrament públic.»

Capítol III. Adaptació de la normativa 
sectorial als règims d’intervenció introduïts 
al capítol I

Article 20. Modificació de la Llei 20/2009

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 con-
trol ambiental de les activitats, amb el text següent: 

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

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 am-
biental de les activitats.

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 con-
trol ambiental de les activitats, amb el text següent: 

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

Article 21. Modificació de la Llei 3/2010

1. Es modifica l’article 20 de la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat 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 cor-
respongui tramitar les llicències d’obres, en exercici 
de llur competència municipal en matèria de preven-
ció d’incendis i sens 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 
corresponent han de verificar, en els casos que ho de-
terminin la normativa tècnica, la normativa regulado-
ra d’aquestes llicències o la normativa municipal dic-
tada a l’efecte, que els projectes tècnics aportats pels 
sol·licitants, que han d’ésser signats per un tècnic o 
tècnica competent, s’ajusten a la normativa vigent de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis. En els su-
pòsits 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 comu-
nicació prèvia, d’acord amb llur regulació específica o 
d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no 
requereixen la verificació de les condicions de preven-
ció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur 
posada en funcionament. La comunicació prèvia s’ha 
de lliurar juntament amb un projecte tècnic redactat 
i signat per un tècnic o tècnica competent i amb una 
certificació tècnica d’adequació de l’establiment a les 
mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable, signa-
da per un tècnic o tècnica competent.

»3. Els establiments o activitats subjectes a declara-
ció responsable, d’acord amb llur regulació específica 
o d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no 
requereixen la verificació de les condicions de preven-
ció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur 
posada en funcionament. La declaració responsable 
ha de contenir l’asseveració que el titular disposa d’un 
certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica compe-
tent, relatiu al compliment de les condicions tècniques 
exigibles a l’establiment o activitat, incloses les relati-
ves a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, i 
ha d’incorporar les dades identificadores del tècnic o 
tècnica competent.

»4. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1  
–els quals es consideren de risc important– que no re-
quereixen llicència d’obres i no es troben subjectes a 
llicència municipal per a establiments oberts al pú-
blic resten subjectes a l’informe previ per risc d’incen-
di emès per la direcció general competent en matèria 
de prevenció i extinció d’incendis, amb la presentació 
prèvia a l’Administració municipal corresponent del 
projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment 
de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’in-
cendis. Sobre aquests establiments s’ha de fer l’acte de 
comprovació d’acord amb les condicions establertes 
per l’article 25.
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»5. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 
–els quals es consideren de risc important– que es tro-
ben subjectes a un règim de llicència municipal per a 
establiments oberts al públic resten subjectes al règim 
d’intervenció administrativa en matèria d’incendis per 
part de l’Administració de la Generalitat, el qual s’in-
tegra en els processos d’obtenció d’aquesta llicència.

»6. Les administracions municipals poden exercir 
l’acció inspectora i, si escau, el règim sancionador que 
correspongui sobre els establiments, les activitats i els 
edificis posteriorment a la posada en funcionament o 
l’ocupació, i poden establir plans i programes d’ins-
pecció. A aquests efectes, les administracions munici-
pals poden adaptar l’organització, en la mesura del que 
sigui convenient, als procediments i les condicions es-
tablerts per la secció quarta, referida a la inspecció, i 
per la secció cinquena, referida al règim sancionador, 
del capítol III del títol IV, complementàriament als 
procediments i les normes de règim local.»

2. S’afegeix un nou article, el 22 bis, a la Llei 3/2010, 
del 18 de febrer, de prevenció 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 a exercir activitats subjectes a control preventiu 
de la Generalitat, d’acord amb aquesta llei, que no re-
quereixen 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 document de sol·licitud, acompa-
nyat 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 docu-
mentació a la direcció general competent en matèria 
de prevenció i extinció d’incendis, la qual ha d’ana-
litzar la documentació presentada i emetre l’informe, 
que té caràcter vinculant. La direcció general compe-
tent 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.»

3. Se suprimeixen els epígrafs 12, 13 i 14 de l’annex 1 
de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i segu-
retat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.

Article 22. Modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme

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 vul-
nerin els principis i requisits establerts per la Direc-
tiva de serveis. Per reglament s’han de regular les ra-
ons imperioses 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 necessitat, proporcionalitat i no-discrimi-
nació i quedar pertinentment justificada en la memòria 
del pla en ponderació amb la resta d’interessos gene-
rals considerats en el planejament.»

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 estableix l’article 187 ter, els 
actes següents: 

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

»b) Les parcel·lacions urbanístiques.

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

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

»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 característiques del paisatge.

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

»i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbus-
tiva.

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

»k) La constitució o modificació d’un règim de propie-
tat horitzontal, simple o complexa.

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

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

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

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

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

»b) Els usos i les obres provisionals.

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

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 ex-
cepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter, els 
actes següents: 

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

»b) La primera utilització i ocupació dels edificis.

»c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excep-
te 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 pública.

»f) La formalització d’operacions jurídiques que, sen-
se constituir o modificar un règim de propietat horit-
zontal, simple o complexa, comporten un increment 
del nombre d’habitatges, establiments o altres elements 
susceptibles d’aprofitament privatiu independent res-
pecte dels autoritzats en una llicència urbanística an-
terior.

»g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a 
terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no deli-
mitat i que estiguin emparats en un projecte d’actua-
ció específica o en un pla urbanístic que ordeni amb 
el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no 
requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.»

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

«Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mit-
jançant llicència urbanística o comunicació prèvia

»No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència 
urbanística o comunicació prèvia els actes següents: 

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

»b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els 
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’explanació de ter-
renys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de 
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vege-
tació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instru-
ment d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’ad-
ministració forestal i de l’administració competent en 
matèria de medi ambient.

»Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació ar-
bustiva que s’executi sota la intervenció d’una admi-
nistració competent en matèria de protecció del domi-
ni públic i de l’administració competent en matèria de 
medi ambient.»

Capítol IV. Modificació en matèria forestal

Article 23. Modificació de la Llei 6/1988

S’afegeix un nou article, el 23 bis, a la Llei 6/1988, del 
3 de març, forestal de Catalunya, 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 esde-
vingut forestals per abandonament de l’activitat agrí-
cola, el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola 
està sotmès a règim de comunicació 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 su-
perfícies que afecten espais naturals de protecció es-
pecial, espais de la Xarxa Natura 2000 o forests ca-
talogades d’utilitat pública. En aquest cas, el canvi de 
l’activitat forestal a l’activitat agrícola està sotmès a rè-
gim d’autorització.»

Disposicions addicionals

Primera. Adopció per l’Administració del model 
de finestreta única empresarial

1. Les administracions públiques de Catalunya, per 
a fer efectiu l’exercici de les funcions establertes per 
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l’article 14, han d’adoptar el model organitzatiu de la 
finestreta única empresarial. Els ens locals, per a pres-
tar d’una manera eficient aquest servei, poden emprar 
les solucions tecnològiques que el Consorci Adminis-
tració Oberta de Catalunya els posa a l’abast o bé so-
lucions pròpies, sempre que siguin interoperables amb 
els sistemes d’informació de la Generalitat.

2. La finestra única empresarial i el portal únic per 
a les empreses, a què fan referència els articles 15 i 
16, han d’integrar totes les administracions públiques 
de Catalunya i estar plenament operatius en el termini 
de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, llevat dels municipis que hagin d’integrar soluci-
ons tecnològiques pròpies, els quals disposaran de sis 
mesos addicionals.

Segona. Mesures de simplificació documental 
en els procediments administratius

1. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei, per reglament ha d’adoptar 
mesures de simplificació documental en els procedi-
ments administratius per mitjà dels quals les empreses 
han de facilitar a les administracions públiques de Ca-
talunya les dades necessàries per a iniciar l’activitat, si 
aquestes dades són als arxius de les dites administra-
cions o es poden aconseguir d’altres administracions 
per mitjans electrònics.

2. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar els mecanismes perquè les dades úniques 
a què fa referència aquesta disposició es puguin incor-
porar als diferents sistemes d’informació de cada uni-
tat orgànica que les necessiti, sens perjudici del com-
pliment de la normativa de protecció de dades.

Tercera. Substitució de referències i remissions 
en el text refós de la Llei d’urbanisme

1. Les referències a la llicència urbanística fetes pel 
text refós de la Llei d’urbanisme, 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’ar-
ticle 22 d’aquesta llei, aquest règim d’intervenció subs-
titueixi 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’urbanisme, 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 prevista 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 po-
den 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 edi-
ficades 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 desenvolupa-
ment 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 autoritzades s’han de desmuntar o 
enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o 
quan hagi transcorregut el termini de vigència esta-
blert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas els 
afectats tinguin dret a percebre indemnització.»

Quarta. Impuls i implantació de la finestreta 
única empresarial

1. L’Oficina de Gestió Empresarial és la responsable 
d’impulsar i implantar la finestreta única empresarial 
de les administracions públiques a Catalunya.

2. L’Oficina, en col·laboració amb les diferents unitats 
administratives responsables, ha de coordinar i dur a 
terme les accions necessàries per a fer efectiu el des-
plegament de la finestreta única empresarial a Catalu-
nya. A aquest efecte, ha d’impulsar la definició, la im-
plantació i l’actualització de les eines i els mecanismes 
tecnològics perquè l’inici o la modificació d’una acti-
vitat econòmica es pugui fer de manera àgil, senzilla i 
immediata pel canal que esculli el titular de l’activitat.

Cinquena. Mesures per a l’aplicació efectiva 
d’aquesta llei

Les administracions públiques que tenen atribuï-
des les competències en matèria de cooperació i as-
sistència als governs locals poden adoptar les mesu-
res instrumentals i de foment necessàries per a aplicar 
aquesta llei, entre les quals l’exercici de les facultats 
d’intervenció, inspecció i sanció en matèria d’activitats 
econòmiques.

Sisena. Contingut del certificat tècnic

El contingut del certificat tècnic per a la posada en 
funcionament de les activitats, a què fa referència l’ar-
ticle 13, es pot concretar per ordre del departament 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incen-
dis i salvaments.
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Setena. Documentació necessària per a l’inici 
d’activitats que requereixen informe preceptiu 
favorable per risc d’incendi

1. L’informe preceptiu favorable per risc d’incendi, a 
què fa referència l’article 21, per si mateix no habilita 
per a l’inici de les activitats que el requereixen. Per a 
poder iniciar l’activitat, la persona interessada ha d’ob-
tenir i presentar a l’ajuntament un certificat d’acte de 
comprovació favorable en matèria de prevenció i se-
guretat pel que fa a incendis i acreditar el compliment 
dels requisits i les determinacions ambientals d’acord 
amb la normativa sobre prevenció i control ambiental 
de les activitats.

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

Vuitena. Regles aplicables fins que la Llei 
6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013

1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes, a la normativa bàsica continguda a la 
Llei de l’Estat 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 regles contingudes en la present dis-
posició.

2. Pel que fa a la denominació de procediments, docu-
ments i actes administratius que se’n deriven, s’esta-
bleixen les regles següents: 

a) El procediment que en la Llei 6/2009 es denomina 
procediment d’avaluació ambiental passa a denomi-
nar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària, i el procediment que en la Llei 6/2009 es 
denomina procediment de decisió prèvia d’avaluació 
ambiental passa a denominar-se procediment d’avalu-
ació ambiental 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 passa a denominar-se estudi ambiental 
estratègic.

c) La documentació ambiental que cal presentar per a 
iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègi-
ca simplificada, a més de l’esborrany del pla o progra-
ma, es denomina document ambiental estratègic.

d) L’acord sobre la memòria ambiental establert per 
la Llei 6/2009, que posa fi al procediment d’avaluació 
ambiental, queda substituït per la declaració ambien-
tal 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 pú-
bliques afectades i a les persones interessades que fa 
l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació am-
biental estratègica ordinària i en el procediment d’ava-
luació ambiental estratègica simplificada és d’un mes.

b) El termini per a formular l’informe ambiental estra-
tègic en el procediment d’avaluació ambiental estratè-
gica simplificada és d’un mes, un cop transcorregut el 
termini de les consultes a les administracions públi-
ques afectades i a les persones interessades.

c) El termini per a formular la declaració ambiental 
estratègica en el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària és de tres mesos, a comptar de la 
recepció de l’expedient d’avaluació ambiental estratè-
gica complet.

4. Pel que fa a resolució de discrepàncies, correspon 
al conseller del departament competent en matèria de 
medi ambient resoldre les discrepàncies entre l’òrgan 
competent per a aprovar un pla o programa i l’òrgan 
ambiental sobre el contingut de l’informe ambiental 
estratègic o de la declaració ambiental estratègica, si 
el pla o programa es refereix a matèries que són com-
petència del mateix departament, i al Govern si es re-
fereix a matèries que són competència d’un departa-
ment diferent.

5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simpli-
ficada, 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 conside-
ri, sense necessitat de cap estudi o treball addicional, 
que no té efectes significatius sobre el medi ambient, 
la informació 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 significa-
tius sobre el medi ambient ni hi ha cap administració 
pública afectada, pot determinar directament en l’in-
forme ambiental estratègic que el pla o programa, o la 
modificació del pla o programa, no té efectes significa-
tius sobre el medi ambient, sense necessitat de fer cap 
consulta prèvia.

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del 
planejament urbanístic, s’estableixen les regles se-
güents: 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordi-
nària: 

Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.

Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació.

Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el 
marc per a la futura autorització de projectes i activi-
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tats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que 
pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xar-
xa 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 pro-
jectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte am-
biental o que puguin tenir efectes apreciables en es-
pais 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 ordinà-
ria que constitueixin variacions fonamentals de les es-
tratègies, les directrius i les propostes o de la crono-
logia del pla que produeixin diferències en els efectes 
previstos o en la zona d’influència.

Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclo-
sos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambien-
tal en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del 
promotor.

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica sim-
plificada: 

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de 
planejament urbanístic.

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans espe-
cials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos en 
l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin 
planejament urbanístic general no avaluat ambiental-
ment o planejament urbanístic general avaluat ambi-
entalment 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 pro-
postes o de la cronologia del pla que produeixin dife-
rències en els efectes previstos o en la zona d’influ-
ència.

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que 
són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinà-
ria que no constitueixin variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la crono-
logia del pla, però que produeixin diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència.

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estra-
tègica, per la manca d’efectes significatius que pro-
dueixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes 
ja han estat avaluats en el planejament urbanístic ge-
neral: 

Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en 
l’apartat tercer de la lletra a que es refereix només a sòl 
urbà o que desenvolupa planejament urbanístic gene-
ral avaluat ambientalment.

Segon. Les modificacions de planejament urbanístic 
no incloses en l’apartat quart de la lletra a que es refe-
reixen només a sòl urbà.

d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no 
urbanitzable que no qualifiquin sòl, si llur contingut 
es restringeix a l’establiment d’actuacions executables 
directament sense requerir el desenvolupament de pro-
jectes d’obres posteriors, no s’aplica cap procediment 
d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han 
de seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambi-
ental ordinària o simplificada, si escau.

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen 
efectes significatius sobre el medi ambient les modi-
ficacions dels plans urbanístics que no constitueixen 
variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius 
i propostes o llur cronologia i que no produeixen dife-
rències en els efectes previstos o en la zona d’influèn-
cia. Per a 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 circums-
tàncies descrites. El termini per a adoptar i notificar 
la declaració és d’un mes des de la presentació de la 
sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes 
desestimatoris.

7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 com-
porten 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’entrada 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 de l’Estat 21/2013 i en la resta, per les prescrip-
cions d’aquesta normativa bàsica.

Novena. Presentació al Govern de projectes  
per a l’impuls de l’activitat econòmica

1. El conseller del departament competent en matèria 
d’indústria, en el marc d’aquesta llei i sens perjudici 
de les competències atribuïdes als diferents departa-
ments, per a impulsar l’activitat econòmica pot pro-
posar al Govern, perquè els aprovi, projectes d’interès 
general que afavoreixin els processos de transforma-
ció sectorial o reconversió industrial d’àmbits en què 
històricament hagi predominat un únic tipus d’indús-
tria, l’explotació de recursos naturals, com ara els ja-
ciments i altres recursos geològics, o similars, i que 
estiguin en fase de disminució important, de transfor-
mació o de tancament de l’activitat principal.

2. L’aprovació dels projectes a què fa referència l’apar-
tat 1 comporta la subjecció dels projectes als princi-
pis d’aquesta llei en matèria de simplificació adminis-
trativa, en l’exercici de les activitats econòmiques, per 
tal que els dits projectes es materialitzin d’una manera 
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eficaç i eficient, en compliment de les finalitats esta-
blertes per l’article 3.

3. La configuració i l’aprovació dels tipus de projectes 
a què fa referència l’apartat 1 ha de contribuir a poten-
ciar tant la coordinació, col·laboració i assistència en-
tre administracions i ens públics amb competències en 
l’àmbit concret sobre el qual recaiguin, com també la 
col·laboració entre el sector públic i el privat. A aquest 
efecte, es poden subscriure els convenis i establir els 
instruments de col·laboració que calguin.

4. L’aprovació dels projectes establerts per l’apartat 1 
pot tenir la consideració de sector d’interès supramu-
nicipal als efectes que determina l’article 56.1.g de la 
Llei d’urbanisme.

Disposicions transitòries

Primera. 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, 
sens perjudici del dret de la persona interessada a de-
sistir del procediment iniciat i acollir-se a les disposi-
cions d’aquesta llei.

Segona. Adaptació reglamentària

Mentre el Reglament sobre protecció de la legalitat ur-
banística, aprovat pel Decret 64/2014, del 13 de maig, 
no s’adapti a l’article 22 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’article 22 d’aquesta llei.

b) Els articles 33 a 36 del Reglament s’han de continu-
ar aplicant als supòsits d’obres que, d’acord amb l’arti-
cle 22 d’aquesta llei, passen a subjectar-se al règim de 
comunicació prèvia.

Tercera. Tramesa de comunicacions relatives  
a l’inici d’activitats empresarials abans  
de l’adhesió dels ajuntaments a la finestreta 
única empresarial

Mentre no s’hagi fet efectiva l’adhesió dels ajunta-
ments a la finestreta única empresarial, qualsevol co-
municació relativa a l’inici d’una activitat empresarial 
presentada a les administracions públiques de Catalu-
nya s’ha de trametre a l’administració competent per 
mitjà de l’extranet de les administracions públiques de 
Catalunya (EACAT), amb l’objectiu que sigui compar-
tida per a evitar una doble càrrega administrativa als 
ciutadans.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 5 i els ar-
ticles 6 i 71 del Reglament sobre protecció de la lega-
litat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, del 13 de 
maig.

2. Es deroga la disposició addicional segona del Decret 
legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, 
del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior.

3. Es deroguen l’apartat 2 de l’article 18, els articles 
258 a 268 i els articles 272 a 281 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.

4. Es deroguen tots els preceptes de disposicions amb 
rang igual o inferior a aquesta llei que hi siguin con-
traris.

Disposicions finals

Primera. Adequació normativa

Les disposicions legals i reglamentàries que s’oposin 
al que estableix aquesta llei s’hi han d’adequar en el 
termini d’un any des de l’entrada en vigor de la dita 
norma.

Segona. Simplificació i racionalització  
dels registres administratius

El Govern ha de simplificar i racionalitzar els registres 
administratius de la seva competència que incideixin 
en l’activitat econòmica, proposant o adoptant les mo-
dificacions normatives necessàries.

Tercera. Obligació dels plans urbanístics  
i les ordenances d’avaluar el compliment  
de la Directiva de serveis i la normativa  
de transposició

1. Les modificacions dels plans urbanístics i de les or-
denances municipals sobre edificació i ús del sòl no 
adaptats al que disposa l’article 22.1 que s’aprovin ini-
cialment a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
sempre que pel contingut de la modificació sigui fac-
tible, han d’incorporar a la memòria una avaluació a 
l’efecte de determinar si contenen alguna restricció a 
l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que 
no compleixi les condicions exigides per la Directiva 
de serveis i la normativa de transposició i, si escau, 
eliminar-la.

2. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Eco-
nòmica, sens perjudici del que estableix la disposició 
addicional cinquena, ha de posar a disposició de les 
administracions públiques de Catalunya formularis i 
mètodes d’avaluació en aquesta matèria.
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Quarta. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’ha-
ver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

2. Els apartats 2, 3 i 8 de la disposició addicional vui-
tena són aplicables des de l’entrada en vigor a Catalu-
nya de la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, és a dir, des del 12 de desem-
bre de 2014. La resta de regles de la dita disposició 
addicional entren en vigor l’endemà de la publicació 
d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Annex I. Activitats sotmeses a règim  
de declaració responsable

Observacions generals

La classificació següent s’aplica a totes les activitats 
descrites sempre que es facin en un establiment. Per 
tant, resten exemptes de presentar la declaració res-
ponsable les activitats professionals, científiques i tèc-
niques (grup M) i les activitats administratives i ser-
veis auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup N) 
que es desenvolupen a l’habitatge particular.

Classificació Descripció Declaració responsable Observacions

F Construcció

41 Construcció d’immobles

411 Promoció immobiliària Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.

412 Construcció d’edificis Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.

42 Construcció d’obres d’en-
ginyeria civil

421 Construcció de carreteres, 
vies fèrries, ponts i túnels

Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.

422 Construcció de xarxes Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.

429 Construcció d’altres obres 
d’enginyeria civil

Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.

43 Activitats especialitzades 
de la construcció

431 Preparació d’obres Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.

432 Instal·lacions d’edificis i 
obres

Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.

433 Acabament d’edificis Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.

439 Altres activitats especialit-
zades construcció

Sense magatzem de materials.

Si disposen d’oficines, s’aplica DR 
si la superfície construïda del local 
≤ 500 m2.
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Classificació Descripció Declaració responsable Observacions

G Comerç a l’engròs i al 
detall

46 Comerç a l’engròs i inter-
mediaris, excepte vehicles 
de motor

Només s’hi poden considerar els 
establiments comercials pròpia-
ment, i no els d’ús industrial, als 
quals és aplicable el RSCIEI. A 
aquest efecte, els comerços a l’en-
gròs que cal considerar establi-
ments industrials són els que supe-
ren els 3 milions de MJ de càrrega 
de foc o bé aquells on no és possi-
ble l’autoabastament personal per 
a superar l’alçada d’emmagatze-
matge que ho possibilita.

461 Intermediaris comerç Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.

463 Comerç a l’engròs d’ali-
ments, begudes i tabac

Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.

Se n’exclou el comerç a l’en-
gròs de productes d’origen 
animal.

464 Comerç a l’engròs d’arti-
cles d’ús domèstic

Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.

465 Comerç a l’engròs d’equips 
per a les TIC

Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.

466 Comerç engròs d’altra ma-
quinària i equips

Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.

467 Altres tipus de comerç a 
l’engròs especialitzat

Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.

469 Comerç a l’engròs no es-
pecialitzat

Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.

47 Comerç al detall, excepte 
vehicles de motor i moto-
cicletes

471 Comerç al detall en establi-
ments no especialitzats

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

472 Comerç al detall d’ali-
ments, begudes i tabac

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

474 Comerç al detall d’equips 
per a les TIC

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

475 Comerç al detall d’altres 
articles d’ús domèstic

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

476 Comerç al detall d’articles 
culturals i recreatius

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

477 Comerç al detall d’altres 
articles en establiments

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

479 Comerç al detall fora d’es-
tabliments

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

H Transport i emmagatze-
matge

49 Transport terrestre; trans-
port per canonades

494 Transport de mercaderies 
per carretera i mudances

Si s’aplica a empreses de transport 
o transportistes professionals amb 
un màxim de 2 vehicles i sense 
magatzem regulador.

53 Activitats postals i de 
correus

531 Activitats postals nacionals Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.

532 Altres activitats postals i 
de correus

Si es consideren establiments co-
mercials, si la superfície construïda 
≤ 120 m2.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 640

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 26

Classificació Descripció Declaració responsable Observacions

I Hostaleria

55 Serveis d’allotjament

552 Allotjaments turístics i al-
tres de curta durada

Aplicable als establiments de 
turisme rural i als habitatges d’ús 
turístic, i en general a tota moda-
litat d’allotjament turístic que es 
pugui dur a terme en edificis o 
establiments amb ús característic 
residencial d’habitatge

Si disposen de l’informe 
emès pel tècnic compe-
tent per a obtenir la cèdula 
d’habitabilitat, aquest pot 
esdevenir el certificat tècnic 
necessari en aquestes instal-
lacions

56 Serveis de menjar i be-
gudes

562 Provisió de menjars pre-
parats

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

També han de complir les condici-
ons següents: 

– No disposar de cuina o obrador, 
ni tenir espai per a la consumició.

– S’ha de tractar d’un comerç de 
venda de menjars preparats i no 
d’un establiment de preparació i/o 
consumició de menjars.

J Informació i comunica-
cions

Se n’han d’excloure les acti-
vitats considerades industri-
als: es limita a les adminis-
tratives i professionals.

58 Edició

581 Edició de llibres i periòdics, 
i altres activitats d’edició

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

582 Edició de programes infor-
màtics

Si la superfície construïda ≤  
500 m2.

59 Cinema i vídeo; enregis-
trament de so

591 Activitats de cinema, vídeo 
i programes de televisió

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

592 Activitats d’enregistrament 
de so i edició musical

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

62 Serveis de tecnologies de 
la informació

620 Serveis de tecnologies de 
la informació

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

63 Serveis d’informació

631 Processament de dades i 
hostatge; portals web

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

639 Altres serveis d’informació 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.

682 Lloguer de béns immobilia-
ris per compte propi

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

683 Activitats immobiliàries per 
compte d’altri

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.

692 Activitats comptables, au-
ditoria i assessoria fiscal

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.
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Classificació Descripció Declaració responsable Observacions

702 Activitats de consultoria de 
gestió empresarial

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

71 Serveis tècnics d’arqui-
tectura i enginyeria

711 Serveis tècnics d’arquitec-
tura i enginyeria

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

712 Anàlisis i assajos tècnics Si la superfície construïda ≤ 50 m2 
(excloent-ne despatxos, magat-
zems i altres àrees auxiliars, i sem-
pre que la superfície construïda 
≤ 500 m2).

73 Publicitat i estudis de 
mercat

731 Publicitat Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

732 Estudis de mercat i en-
questes d’opinió pública

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

74 Altres activitats professio-
nals i tècniques

741 Activitats de disseny espe-
cialitzat

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

742 Activitats de fotografia Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

743 Activitats de traducció i 
d’interpretació

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

749 Altres activitats professio-
nals i tècniques no classifi-
cades en altres apartats

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 ve-
hicles.

772 Lloguer d’efectes perso-
nals i efectes domèstics

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

773 Lloguer de maquinària, 
equips i béns tangibles

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

774 Arrendament de propietat 
intel·lectual, excepte drets 
d’autor

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.

782 Activitats de les empreses 
de treball temporal

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

783 Altres tipus de provisió de 
recursos humans

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.

822 Activitats de centres 
d’atenció telefònica

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

823 Organització de convenci-
ons i fires de mostres

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

829 Altres activitats de suport a 
les empreses

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

R Activitats artístiques, re-
creatives i d’entreteniment
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Classificació Descripció Declaració responsable Observacions

91 Activitats de biblioteques, 
arxius i museus

910 Activitats de biblioteques, 
arxius i museus

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

93 Activitats esportives, re-
creatives i d’entreteniment

931 Activitats esportives Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

S Altres serveis

94 Activitats associatives

941 Activitats d’organitzacions 
empresarials i professio-
nals 

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

942 Activitats sindicals Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

949 Activitats associatives di-
verses

Si la superfície construïda ≤ 500 m2.

95 Reparació d’ordinadors i 
d’efectes personals i do-
mèstics

951 Reparació d’ordinadors i 
equips de comunicació

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

952 Reparació d’efectes perso-
nals i domèstics

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

96 Altres activitats de serveis 
personals

960 Altres activitats de serveis 
personals
Rentatge i neteja de peces 
tèxtils i de pell

Si la superfície construïda ≤ 120 m2. No s’hi inclouen les bugade-
ries industrials.

Perruqueria i altres tracta-
ments de bellesa

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

Activitats de manteniment 
físic

Si la superfície construïda ≤ 120 m2.

Altres activitats de serveis 
personals no classificades 
en altres apartats

Si la superfície construïda ≤ 120 m2. Se n’exclouen les pompes 
fúnebres i activitats relacio-
nades.

Annex II. Activitats sotmeses a règim  
de comunicació

Observacions generals

La classificació següent s’aplica a totes les activitats 
descrites sempre que es facin en un establiment.

Classificació 
CCAE Descripció Comunicació prèvia Observacions

F Construcció

41 Construcció d’immobles

411 Promoció immobiliària Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 500 m2.

412 Construcció d’edificis Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 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.

42 Construcció d’obres d’enginye-
ria civil

421 Construcció de carreteres, vies 
fèrries, ponts i túnels

Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 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.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 640

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 29

Classificació 
CCAE Descripció Comunicació prèvia Observacions

422 Construcció de xarxes Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 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.

429 Construcció d’altres obres d’en-
ginyeria civil

Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 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.

43 Activitats especialitzades de la 
construcció

431 Preparació d’obres Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 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.

432 Instal·lacions d’edificis i obres Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 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.

433 Acabament d’edificis Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 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.

439 Altres activitats especialitzades 
construcció

Si disposa d’oficines d’una superfície cons-
truïda > 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.

G Comerç a l’engròs i al detall

46 Comerç a l’engròs i intermedia-
ris, excepte vehicles de motor

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’emmagatze-
matge que ho possibilita.

461 Intermediaris comerç Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren 
establiments industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.

463 Comerç a l’engròs d’aliments, 
begudes i tabac

Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construï da 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren 
establiments industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.

Se n’exclou el comerç 
a l’engròs de productes 
d’origen animal.

464 Comerç a l’engròs d’articles d’ús 
domèstic

Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construï da 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren 
establiments industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.

465 Comerç a l’engròs d’equips per 
a les TIC

Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construï da 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren 
establiments industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.
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Classificació 
CCAE Descripció Comunicació prèvia Observacions

466 Comerç a l’engròs d’altra maqui-
nària i equips

Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construï da 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren 
establiments industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.

467 Altres tipus de comerç a l’engròs 
especialitzat

Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construï da 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren 
establiments industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.

469 Comerç a l’engròs no especia-
litzat

Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construï da 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2. Si es consideren 
establiments industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la Llei 3/2010.

47 Comerç al detall, excepte vehi-
cles de motor i motocicletes

471 Comerç al detall en establiments 
no especialitzats

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

472 Comerç al detall d’aliments, be-
gudes i tabac

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

474 Comerç al detall d’equips per a 
les TIC

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

475 Comerç al detall d’altres articles 
d’ús domèstic

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

476 Comerç al detall d’articles cultu-
rals i recreatius

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

477 Comerç al detall d’altres articles 
en establiments

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

479 Comerç al detall fora d’establi-
ments

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

H Transport i emmagatzematge

49 Transport terrestre; transport 
per canonades

494 Transport de mercaderies per 
carretera i mudances

En el cas de naus d’empreses de camions o 
furgonetes de logística, campes d’aparca-
ment de vehicles, etc., sempre que l’apar-
cament de vehicles no es trobi situat en una 
segona o més plantes sota rasant, o bé si es 
troba situat sota un edifici, tingui una super-
fície construïda ≤ 750 m2, o bé, en qualsevol 
altre cas, tingui una 500 m2 < superfície cons-
truïda ≤ 2.000 m2.
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CCAE Descripció Comunicació prèvia Observacions

52 Emmagatzematge i activitats 
afins al transport

5221 Activitats afins al transport ter-
restre

En el cas de l’explotació d’estacionaments o 
garatges per a vehicles, sempre que l’apar-
cament de vehicles no es trobi situat en una 
segona o més plantes sota rasant, o bé si es 
troba situat sota un edifici, tingui una super-
fície construïda ≤ 750 m2, o bé, en qualsevol 
altre cas, tingui una 500 m2 < superfície cons-
truïda ≤ 2.000 m2.

53 Activitats postals i de correus

531 Activitats postals nacionals Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construï da 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2.

532 Altres activitats postals i de 
correus

Si es consideren establiments comercials: - 
En establiments situats sota edificis de qual-
sevol ús, i de 120 m2 < superfície construï da 
≤ 750 m2. - En altres casos, si 120 m2 < super-
fície construïda ≤ 2.000 m2.

I Hostaleria

55 Serveis d’allotjament

551 Hotels i allotjaments similars Si el nombre de places disponibles és inferior 
a 20.

552 Allotjaments turístics i altres de 
curta durada

Si el nombre de places disponibles és inferior 
a 20.

56 Serveis de menjar i begudes

561 Restaurants i establiments de 
menjar

Si la superfície construïda ≤ 500 m2 i amb un 
aforament ≤ 500 persones 

562 Provisió de menjars preparats Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

Si es disposa de cuina 
o obrador, o es disposa 
d’espai per a la consu-
mició, s’han d’aplicar les 
condicions establertes per 
a l’epígraf 561, dedicat a 
restaurants i establiments 
de menjar.

563 Establiments de begudes Si la superfície construïda ≤ 500 m2 i amb un 
aforament ≤ 500 persones.

J Informació i comunicacions Se n’han d’excloure les 
activitats considerades 
industrials: es limita a les 
administratives i profes-
sionals.

58 Edició

581 Edició de llibres i periòdics, i al-
tres activitats d’edició

Si la superfície construïda > 120 m2.

582 Edició de programes informàtics Si la superfície construïda > 500 m2.

59 Cinema i vídeo; enregistrament 
de so

591 Activitats de cinema, vídeo i pro-
grames de televisió

Si la superfície construïda > 500 m2.

592 Activitats d’enregistrament de so 
i edició musical

Si la superfície construïda > 500 m2.

62 Serveis de tecnologies de la 
informació

620 Serveis de tecnologies de la in-
formació

Si la superfície construïda > 500 m2.

63 Serveis d’informació

631 Processament de dades i hos-
tatge; portals web

Si la superfície construïda > 500 m2.

639 Altres serveis d’informació Si la superfície construïda > 500 m2.
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L Activitats immobiliàries

68 Activitats immobiliàries

681 Compravenda de béns immobili-
aris per compte propi

Si la superfície construïda > 500 m2.

682 Lloguer de béns immobiliaris per 
compte propi

Si la superfície construïda > 500 m2.

683 Activitats immobiliàries per 
compte d’altri

Si la superfície construïda > 500 m2.

M Activitats professionals, cientí-
fiques i tècniques

69 Activitats jurídiques i de comp-
tabilitat

691 Activitats jurídiques Si la superfície construïda > 500 m2.

692 Activitats comptables, auditoria i 
assessoria fiscal

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.

702 Activitats de consultoria de ges-
tió empresarial

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.

73 Publicitat i estudis de mercat

731 Publicitat Si la superfície construïda > 500 m2.

732 Estudis de mercat i enquestes 
d’opinió pública

Si la superfície construïda > 500 m2.

74 Altres activitats professionals i 
tècniques

741 Activitats de disseny especia-
litzat

Si la superfície construïda > 500 m2.

742 Activitats de fotografia Si la superfície construïda > 120 m2.

743 Activitats de traducció i d’inter-
pretació

Si la superfície construïda > 500 m2.

749 Altres activitats professionals i 
tècniques no classificades en 
altres apartats

Si la superfície construïda > 500 m2.

N Activitats administratives i ser-
veis auxiliars

77 Activitats de lloguer

771 Lloguer de vehicles de motor Si només es disposa de zones d’ús adminis-
tratiu quan la superfície construïda > 500 m2. 
Si disposen d’aparcament de vehicles, han de 
complir que: - L’aparcament de vehicles no es 
trobi situat en una segona o més plantes sota 
rasant, o bé si es troba situat sota un edifici, 
tingui una superfície construïda ≤ 750 m2, o 
bé, en qualsevol altre cas, tingui una 500 m2 < 
superfície construïda ≤ 2.000 m2.

772 Lloguer d’efectes personals i 
efectes domèstics

Si la superfície construïda > 500 m2.

773 Lloguer de maquinària, equips i 
béns tangibles

Si la superfície construïda > 500 m2.

774 Arrendament de propietat intel-
lectual, excepte drets d’autor

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.

782 Activitats de les empreses de 
treball temporal

Si la superfície construïda > 500 m2.
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783 Altres tipus de provisió de recur-
sos humans

Si la superfície construïda > 500 m2.

82 Activitats administratives d’ofi-
cina i auxiliars

821 Activitats administratives i auxili-
ars d’oficina

Si la superfície construïda > 500 m2.

822 Activitats de centres d’atenció 
telefònica

Si la superfície construïda > 500 m2.

823 Organització de convencions i 
fires de mostres

Si la superfície construïda > 500 m2.

829 Altres activitats de suport a les 
empreses

Si la superfície construïda > 500 m2.

R Activitats artístiques, recreati-
ves i d’entreteniment

91 Activitats de biblioteques, ar-
xius i museus

910 Activitats de biblioteques, arxius 
i museus

Si 120 m2 < superfície construïda ≤ 500 m2.

93 Activitats esportives, recreati-
ves i d’entreteniment

931 Activitats esportives Si 120 m2 < superfície construïda ≤ 500 m2.

S Altres serveis

94 Activitats associatives

941 Activitats d’organitzacions em-
presarials i professionals

Si la superfície construïda > 500 m2.

942 Activitats sindicals Si la superfície construïda > 500 m2.

949 Activitats associatives diverses Si la superfície construïda > 500 m2.

95 Reparació d’ordinadors i 
d’efectes personals i domèstics

951 Reparació d’ordinadors i equips 
de comunicació

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

952 Reparació d’efectes personals i 
domèstics

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie construïda ≤ 2.000 m2.

96 Altres activitats de serveis per-
sonals

960 Altres activitats de serveis per-
sonals
Rentatge i neteja de peces tèx-
tils i de pell

Si es tracta de bugaderia no industrial: si 
120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2.

Perruqueria i altres tractaments 
de bellesa

Establiments situats sota edificis de qualsevol 
ús, i de 120 m2 < superfície construïda ≤ 750 m2. 
En altres casos, si 120 m2 < superfície constru-
ïda ≤ 2.000 m2.

Activitats de manteniment físic Si 120 m2 < superfície construïda ≤ 500 m2.

Altres activitats de serveis per-
sonals no classificades en altres 
apartats

Establiments situats sota edificis de qualse-
vol ús, i de 120 m2 < superfície construïda 
≤ 750 m2. En altres casos, si 120 m2 < superfí-
cie total construïda < 2.000 m2.

Se n’exclouen les pompes 
fúnebres i activitats relaci-
onades.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

El secretari quart La presidenta 
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la situació dels 
drets humans i la seguretat dels represen-
tants polítics i socials a Veneçuela
Tram. 250-01603/10

Retirada

Retirada pel GP SOC (reg. 120725).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del sistema educatiu de 
Catalunya
Tram. 202-00063/10

Inici de la tramitació parlamentària
Reg. 120941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

Acord: atès que la Iniciativa legislativa popular ha as-
solit un nombre de signatures superior a l’exigit per 
l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la ini-
ciativa legislativa popular, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 14 i concordants de la dita Llei 
i 103 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit 
la Proposició de llei, se n’ordena l’inici de la tramita-
ció parlamentària i la publicació al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya.

A la Mesa del Parlament

Proposició de llei del sistema educatiu   
de Catalunya

Exposició de motius

La Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha 
mostrat del tot incapaç de donar una resposta positi-
va al nostre sistema educatiu i ni tan sols ha complert 
amb els seus propis compromisos. La situació de desi-
gualtat entre els centres de titularitat pública i els cen-
tres privats concertats fa que hagi augmentat de mane-
ra perillosa la discriminació educativa i la segregació 
per condicions socioeconòmiques de l’alumnat. Una 
situació socialment regressiva i pedagògicament ne-
gativa, ja que, tal com assenyalen els experts, els sis-
temes segregadors donen pitjors resultats. Segons tots 
els estudis, l’Estat espanyol i Catalunya en concret es-
tan al capdavant de la privatització de l’ensenyament, 
i és el segon país, després de Bèlgica, que té menys 
alumnes a les aules públiques i on el capital privat en 
el sistema educatiu augmenta més significativament.

Amb el desplegament de la LEC, de manera subtil s’ha 
anat apartant famílies, professorat i alumnat de qual-
sevol capacitat de decisió en els centres educatius, s’ha 
anat abandonant el debat pedagògic per concentrar-se 
en la superació de proves d’avaluació externes, s’han 
anat destinant fons públics cap a negocis educatius pri-
vats, s’ha permès la creixent segregació social i sexual 
de l’alumnat, s’ha induït la precarització de la profes-
sió docent, s’ha anat posant el sistema al servei d’inte-
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ressos empresarials o supeditat a corrents ideològics 
i finalment, en un context de crisi econòmica, s’han 
propiciat i protagonitzat polítiques de reducció de des-
peses que han perjudicat greument la salut interna del 
nostre sistema educatiu públic i que estan posant en 
perill la seva viabilitat futura.

És per tot això que, en les circumstàncies excepcio-
nals que viu Catalunya, hem de situar com a part del 
debat nacional, la necessitat d’una escola pública de 
qualitat i per a tothom, que reculli l’ideal pedagògic de 
l’escola catalana, com a primer servei públic construc-
tor de ciutadania i que treballa per la cohesió social i 
la igualtat d’oportunitats. Això és, una ciutadania de-
mocràtica, lliure, igualitària i solidària. I, d’acord amb 
aquesta intenció, i conforme l’art. 131 de l’Estatut, cal 
dotar-nos d’una llei amb capacitat de generar un con-
junt normatiu estable, que afavoreixi la majoria de la 
ciutadania, consensuada per la comunitat educativa i 
amb la declarada voluntat de servei per a les noves ge-
neracions. Una llei que posi l’educació pública (de titu-
laritat i gestió pública) al centre d’un projecte allibera-
dor i de justícia social per a Catalunya.

Article 1. Objecte

1. Aquesta proposició de Llei té per objecte establir 
una nova Llei del Sistema Educatiu de Catalunya que 
reguli, des del 0-3 fins a la Universitat, una educació 
pública de qualitat, en català, lliure, democràtica, in-
tegral, crítica, gratuïta, no discriminatòria, universal, 
equitativa, laica, coeducadora, intercultural, compen-
sadora de les desigualtats, inclusiva, cohesionadora, 
participativa, autogestionada i que vagi des de l’esco-
la bressol fins a la universitat i l’educació continuada.

2. El català és normalment la llengua d’ús a l’ensenya-
ment i la llengua de comunicació habitual entre la co-
munitat educativa i la immersió lingüística el mètode 
utilitzat. S’han d’estudiar mesures d’incentivació per 
afavorir el seu ús social en les relacions humanes als 
centres. Cal que la llengua catalana sigui un element 
cohesionador de les diferents realitats lingüístiques i 
culturals presents a les escoles.

Article 2. Dret a l’educació i sistema educatiu

1. Tota persona té dret a l’educació. Per garantir aquest 
dret, els poders públics estan obligats a oferir una única 
xarxa de centres i serveis de titularitat i gestió públi-
ques, subjecta als valors i les pràctiques democràtiques.

2. Els poders públics estan obligats a garantir que a les 
universitats es puguin desenvolupar la investigació i la 
transferència del coneixement que permetin la cons-
trucció d’una societat justa, lliure i democràtica. La in-
vestigació mai anirà en detriment de la docència.

3. Tots els ensenyaments públics, des de l’escola bres-
sol fins a la universitat, han de ser gratuïts i ningú no 
podrà ser privat del dret a l’educació. Hi haurà neces-
sàriament una oferta suficient de places públiques. Cal 

que la gratuïtat sigui real i cobreixi les necessitats de 
l’alumnat d’aquesta xarxa pública pel que fa a les ma-
trícules, el material escolar, els menjadors, les estades 
en altres països, el transport... En cap cas s’han d’ac-
ceptar aportacions d’empreses privades.

4. Als ensenyaments postobligatoris i superiors s’ha d’ar-
bitrar un sistema de beques-salari per garantir-hi l’accés.

Article 3. De les administracions

1. La Generalitat és l’administració competent en to-
tes les etapes educatives de l’escola 0-3, i tots els es-
pais que atenguin la petita infància, educació infantil, 
primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació 
professional de grau mitjà i de grau superior, ensenya-
ment oficial d’idiomes, camps d’aprenentatge, serveis 
educatius, educació especial, ensenyaments artístics, 
escoles de persones adultes i universitats.

2. Els centres educatius i les universitats públiques han 
de dependre econòmicament, laboralment i normati-
vament de la Generalitat, que ha d’establir elements 
de col·laboració en la planificació dels serveis com-
plementaris amb municipis i consells comarcals. Així 
mateix, els municipis podran tenir competències sobre 
planificació, ensenyaments no reglats i educació en el 
lleure amb la supervisió de la Generalitat.

3. En cap cas es podrà cedir la gestió dels centres pú-
blics a entitats privades. I pel que fa a l’àmbit univer-
sitari no es poden destinar fons públics a fundacions 
i entitats privades que ofereixin estudis universitaris 
(graus, màsters, doctorats).

4. L’administració local ha de tenir una participació 
rellevant en totes les etapes educatives, especialment 
en aquelles que requereixen d’un element important de 
proximitat, amb la supervisió de la Generalitat que ha 
de vetllar per la igualtat d’oportunitats.

Article 4. Gestió democràtica

1. La gestió dels centres educatius ha de seguir ne-
cessàriament criteris democràtics i una pràctica par-
ticipativa. Les decisions de gestió de caràcter econò-
mic, organitzatiu i pedagògic han de ser adoptades als 
claustres i les que corresponguin al Consell Escolar 
entès com a òrgan representatiu de les assemblees dels 
diferents sectors de la comunitat educativa.

2. Aquelles decisions que afectin la comunitat educati-
va en el seu conjunt s’han d’adoptar al Consell Escolar. 
Tant claustres com consells escolars tenen la conside-
ració d’òrgans de govern i s’ha de promoure la partici-
pació del conjunt dels membres que representen en les 
decisions quotidianes.

3. Les direccions han de ser proposades pel claustre 
per sufragi universal directe, mitjançant vot secret i 
ratificades pel Consell Escolar de Centre. Només po-
den ser elegibles els membres del claustre. Les elecci-
ons s’han de celebrar cada quatre anys. Les coordina-
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cions han de ser elegides per votació directa per cada 
estructura horitzontal que correspongui (cicles, depar-
taments, claustres...).

4. Cal entendre la gestió dels centres com la praxis 
d’una escola democràtica, en el sentit que l’educació, 
més que l’aprenentatge d’uns continguts curriculars 
complexos, esdevé un espai en què la ciutadania aprèn 
a gestionar, des de l’escola, una societat amb voluntat 
democràtica, des de la qual s’ha d’estimular la partici-
pació política i col·lectiva en els afers públics i privats.

5. A les universitats públiques, la gestió ha de seguir 
els mateixos criteris democràtics. Així, els equips de 
govern de facultats i universitats s’han d’elegir per su-
fragi universal i la ponderació del vot s’ha d’equilibrar 
de manera que els col·lectius dels treballadors/es labo-
rals i temporals i l’alumnat tinguin el mateix pes que 
altres figures laborals com els catedràtics o la plantilla 
permanent. Cap òrgan decisori o de govern a les uni-
versitats podrà tenir com a membres persones repre-
sentants del món empresarial, només representants de 
la societat civil hi podran ser presents.

6. S’ha de vetllar perquè les dones estiguin tan pre-
sents com els homes en els òrgans decisoris, de co-
ordinació i de direcció. A les escoles d’infantil i pri-
mària, fonamentalment, s’han de proposar polítiques 
que afavoreixin la presència d’homes per tal que en 
aquests àmbits es reprodueixi la representació de gè-
nere que hi ha a la societat.

7. S’han d’establir mesures de conciliació de temps la-
boral i familiar, tant per a dones com per a homes, que 
tinguin en compte les necessitats dels infants en les di-
ferents etapes educatives.

Article 5. Autonomia i participació

1. L’autonomia s’entén com l’adaptació pedagògi-
ca que realitzen els centres i la comunitat educativa, 
segons les seves necessitats, en el marc de la igualtat 
d’oportunitats i sobre una base comuna de currículum, 
llocs de treball, organització estructural i dotació de 
recursos. A partir d’aquesta anàlisi, els claustres i els 
consells escolars adopten totes les mesures de caràcter 
formatiu i organitzatiu que considerin necessàries per 
tal de portar a terme el projecte educatiu, sempre que 
això no suposi la creació de centres de diferent catego-
ria i diferent pressupost.

2. En cap cas l’autonomia ha de comportar càrregues 
burocràtiques innecessàries o mètodes arbitraris de 
selecció d’alumnat o professorat.

3. S’han d’afavorir els projectes d’innovació educa-
tiva i la seva promoció. Aquests projectes hauran de 
ser aprovats pel claustre en funció de les necessitats 
de l’alumnat del centre i del seu projecte curricular i 
l’administració facilitarà els recursos necessaris. L’ob-
jectiu de la innovació pedagògica no ha de ser crear 
diferències de qualitat entre els centres per entorns so-

cials, sinó generalitzar aquelles pràctiques que demos-
trin ser una millora.

4. S’ha d’afavorir la participació de la comunitat educa-
tiva, considerant que és una aportació que pot enriquir 
el procés educatiu, sempre que no substitueixi la respon-
sabilitat de l’administració en la prestació dels serveis.

5. En cap cas aquesta participació podran fer-la funda-
cions i/o empreses privades. No s’acceptarà la ingerèn-
cia d’empreses privades en la gestió del centre.

6. La investigació i la transferència de coneixement en 
l’àmbit universitari ha d’estar en mans dels grups d’in-
vestigació que han de disposar de finançament públic 
per desenvolupar aquella recerca que sigui d’interès per 
al benestar de tots els membres de la societat. Els equips 
de recerca de les universitats no poden posar els seus re-
cursos al servei del benefici exclusiu de les empreses.

Article 6. Avaluació

1. S’entén per avaluació el procés de caràcter formatiu 
que té com a objecte fer una diagnosi de la marxa dels 
centres, detectar-ne les mancances i proposar soluci-
ons. L’avaluació no pot servir per seleccionar l’alum-
nat o fer classificacions de centres. L’entrada a la uni-
versitat no estarà condicionada ni per notes de tall ni 
per proves selectives, totes les persones tenen dret a 
accedir als estudis que desitgin.

2. A l’alumnat se li ha d’aplicar el model d’avaluació 
continuada com a únic instrument de valoració i tam-
bé com a instrument que permeti estudiar la seva evo-
lució des del seu punt de partida i fer possible una ade-
quada adaptació dels continguts curriculars.

3. En l’àmbit universitari s’ha d’aplicar l’avaluació 
continuada per a la superació de les diferents assig-
natures. L’avaluació continuada implica que l’alumnat 
faci un seguiment continuat de les assignatures, però 
s’ha respectar sempre que l’estudiant pugui combinar 
l’activitat acadèmica dins de l’aula, amb activitats so-
cials, polítiques, culturals i laborals fora de l’aula. Al-
hora, també s’han d’oferir altres sistemes d’avaluació a 
l’alumnat per donar resposta a les necessitats de conci-
liació laboral i familiar.

4. S’ha de promoure un model d’autoavaluació del pro-
fessorat que detecti les diverses mancances i necessitats 
en la pràctica escolar i que serveixi de base per millorar 
l’acció educativa. L’administració educativa ha de posar 
a l’abast de mestres i professors una oferta formativa que 
estimuli els sabers individuals i col·lectius dels equips 
per tal que aquesta millora es pugui portar a terme.

5. En l’àmbit universitari, les avaluacions de l’activi-
tat investigadora, de la transferència del coneixement 
s’han de dur a terme a terme per altres membres de la 
comunitat universitària, especialitzats en el mateix àm-
bit de coneixement (i no per agències externes) que fa-
ran orientacions constants, amb esperit cooperatiu, fo-
mentant la continuïtat de les trajectòries acadèmiques.
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6. L’avaluació, doncs, ha de ser una activitat orientada a 
la millora de l’alumnat, la funció educativa, els centres 
i el sistema educatiu, en totes les etapes. En cap cas es 
pot utilitzar com a instrument de propaganda o de pres-
sió política, social o laboral. D’altra banda, es combi-
naran formes de coavaluació i autoavaluació, procurant 
que sigui una activitat transparent i democràtica.

Article 7. Professorat

1. S’estableix que el professorat ha de formar part de la 
Funció Pública i estarà subjecte al règim administra-
tiu, des del 0-3 fins a la universitat. La jornada de tre-
ball ha de ser sempre i per a tothom a temps complet o 
a mitja jornada, sens perjudici de les jornades de tre-
ball inferiors que es puguin derivar de qualsevol altre 
dret legal. La resta de treballadores i treballadors que 
desenvolupin la seva feina dins dels centres educatius 
han de dependre laboralment de la Generalitat.

2. Per exercir com a docent cal, a més de disposar dels 
requisits de formació, accedir a la funció pública do-
cent mitjançant un procés objectiu i transparent i que 
valori mèrits i capacitats. En cap cas es pot seleccionar 
arbitràriament via currículum o entrevista personal.

3. Les places no ocupades per personal funcionari 
de carrera han de ser les mínimes funcionals i poden 
ser cobertes per professorat interí o substitut a partir 
d’una borsa de treball constituïda per docents amb la 
formació requerida, i ordenada d’acord amb criteris 
objectius de formació i experiència. En ensenyaments 
reglats no universitaris o d’especialistes de formació 
professional, s’exclou qualsevol dedicació inferior a 
una jornada de treball d’un 50%.

4. Pel que fa a l’adjudicació de places en l’àmbit univer-
sitari, s’ha de fer de tal manera que els tribunals (for-
mats majoritàriament per docents d’escala igual o su-
perior a la que s’adjudica i externs a la universitat que 
la convoca) atenguin exclusivament als mèrits docents i 
de recerca dels candidats. Es consideraran mèrits aque-
lles aportacions que es facin en el marc acadèmic, però 
també en col·laboració amb la societat i la comunitat.

5. En el marc de la negociació col·lectiva s’han d’esta-
blir el conjunt de condicions de treball, de conciliació 
familiar i jubilació del personal docent i de la resta de 
treballadors i treballadores dels centres educatius.

Article 8. Inversió i finançament

1. S’ha destinar un mínim del 6% del producte interior 
brut a l’ensenyament públic.

2. Tots els diners públics aniran a finançar els centres 
de titularitat pública. La subvenció, via concerts, dels 
centres privats anirà disminuint progressivament fins 
a la seva desaparició total.

3. La repartició del pressupost ha de ser en funció de 
les necessitats dels centres i ha de garantir l’atenció 
en condicions de qualitat de tot l’alumnat alhora que 

ha de vetllar perquè el grau de dificultat de l’alumnat 
i les condicions culturals i econòmiques de la zona no 
suposin cap impediment per a la igualtat d’oportuni-
tats. Per compensar desigualtats s’ha de pactar, amb 
els agents educatius, una discriminació positiva en el 
repartiment dels recursos.

Article 9. Dels concerts educatius

1. L’objectiu d’aquesta llei és la progressiva implantació 
d’un sistema educatiu català que tingui una única xar-
xa pública, de titularitat i gestió públiques. Per acon-
seguir aquest objectiu s’han reduir progressivament 
els concerts educatius durant un període màxim de 10 
anys, començant per aquells centres que cobren quotes 
molt altes i els que segreguen per qüestió de sexe.

2. S’han d’arbitrar mesures per tal que aquell profes-
sorat de centres privats concertats que vulgui entrar a 
formar part de la xarxa pública ho pugui fer.

Article 10. De les escoles bressol municipals

La Generalitat assumirà de nou les competències i la 
seva responsabilitat en les escoles bressol, garantirà 
una xarxa d’escoles de gestió pública i establirà uns 
criteris que no permetin la subcontractació d’empreses 
privades per a la seva gestió.

Article 11. De la relació amb les famílies

Es considera que les famílies han de participar activa-
ment en la vida escolar a partir dels òrgans de gestió 
propis dels centres educatius i en els espais que cada 
centre hagi d’articular en funció del seu context

Disposicions transitòries

Primera

En un període transitori, que no podrà ultrapassar els 
deu cursos naturals posteriors a l’aprovació d’aquesta 
Llei, s’arbitrarà un sistema que faci possible la integra-
ció dels centres privats concertats que ho vulguin a la 
xarxa pública. Durant aquest període el Departament 
d’Ensenyament no podrà establir cap nou concert i els 
centres concertats no podran cobrar quotes sota cap 
concepte. Aquells centres que no s’acullin a les condi-
cions per integrar-se a la xarxa pública, passaran a ser 
completament privats.

Segona

En un període de deu anys la Generalitat ha d’assumir 
de nou les competències i la seva responsabilitat en les 
escoles bressol, garantir una xarxa d’escoles de gestió 
pública i establir uns criteris que no permetin la sub-
contractació d’empreses privades per a la seva gestió.

Disposicions derogatòries

1. Es deroga l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC)

Fascicle segon
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2. Resten derogats els articles de la Llei d’Universitats 
que són incompatibles amb la nova Llei del Sistema 
Educatiu de Catalunya.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Llei entrarà en vigor el curs següent a la se-
va aprovació i els seus efectes econòmics en l’exercici 
pressupostari següent al de la seva aprovació.

Segona

Es faculta al Govern de la Generalitat per adoptar les 
mesures legals necessàries i immediates per l’aplica-
ció de la present Llei d’Educació.

Tercera

Les normes reglamentàries que no s’oposin a la pre-
sent Llei continuen vigents.

13 de juliol de 2013

Comissió Promotora de la iniciativa legislativa popular

N. de la R.: Els antecedents de la Proposició de llei po-
den ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Proposició de llei d’ajut i patrocini de l’esport
Tram. 202-00094/10

Presentació
GP PPC

Reg. 120679 i 120865 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent: 

Exposició de motius

I

L’esport, en totes les seves varietats, constitueix un 
sector primordial de la societat. Els beneficis, efectes i 
impactes en la societat i en la economia són profunds 
i amplis.

L’impacte més profund, durador i beneficiós és en 
l’àmbit educatiu. Els infants aprenen els valors de la 
sana rivalitat –l’anomenat fair-play–, el respecte, l’es-
forç, i molts d’altes a més dels que té sobre la salut. Es-
panya, i Catalunya en particular, és un referent mun-
dial de l’esport.

Els esportistes catalans han assolit els màxims nivells 
en les seves especialitats i, en conseqüència, s’ha ge-
nerat, al llarg dels anys, una cultura i una dinàmica 
duradora amb unes activitats econòmiques esportives 
molt potents que cal mantenir i potenciar.

Des de l’administració ja es potencia als esportistes i 
l’esport, però cal implicar al sector privat en aquesta 
tasca. Un instrument mol útil és la introducció de me-
sures de patrocini i mecenatge en l’àmbit de l’esport.

II

Aquesta proposició de Llei estableix els elements ne-
cessaris per tal de regular d’una forma senzilla i efecti-
va el patrocini i patrocini de l’esport tot establint boni-
ficacions fiscals a les aportacions gratuïtes que tinguin 
per finalitat la promoció de l’esport. Així es defineixen 
com a modalitats les donacions i llegats, els préstecs 
d’ús i comodats i els convenis de col·laboració. Els in-
centius fiscals afecten a l’Impost sobre la renda de les 
persones físiques i al impost sobre successions i do-
nacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposició de llei d’ajut i patrocini de l’esport

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta llei té per objecte regular el patrocini espor-
tiu, així com establir les mesures fiscals aplicables al 
patrocini esportiu, a la creació d’empreses esportives 
i a l’adquisició d’empreses o béns mobles d’àmbit es-
portiu, que es duguin a terme per persones físiques o 
jurídiques subjectes a la normativa tributària de Cata-
lunya.

Article 2. Definicions

A l’efecte d’aquesta llei s’entén per: 

1. Patrocini esportiu: la participació privada en la rea-
lització de projectes o les activitats esportives inclosos 
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en l’àmbit federatiu, la participació en projectes o les 
activitats esportives que són declarats d’interès social 
pel Departament competent en matèria d’esports, així 
com la recerca, documentació, conservació, restaura-
ció, recuperació, difusió i promoció del patrimoni es-
portiu català.

2. Empresa esportiva: la persona física o jurídica que, 
amb domicili fiscal a Catalunya, en nom propi, de ma-
nera habitual i amb ànim de lucre es dedica a promo-
cionar, difondre, comercialitzar i/o conservar serveis 
o productes de contingut esportiu com a activitat prin-
cipal.

3. Activitat esportiva: l’organització, gestió i realització 
de les activitats, en la majoria dels casos de caràcter fí-
sic, lliure i voluntari, practicada de forma individual o 
col·lectiva, habitualment en forma de competició i sota 
una normativa reglamentària assumida pels òrgans fe-
deratius autonòmics, estatals o internacionals.

Article 3. Modalitats de patrocini esportiu

A l’empara d’aquesta llei el patrocini esportiu es pot 
dur a terme a través de les següents modalitats: 

a) Donacions i llegats.
b) Préstecs d’ús o comodats.
c) Convenis de col·laboració.

Article 4. Beneficiaris del patrocini esportiu

1. Són beneficiaris del patrocini esportius les persones 
i entitats següents: 

a) Les entitats sense ànim de lucre domiciliades fiscal-
ment a Catalunya.

b) L’Administrac ió de la Generalitat i els organismes 
autònoms i les fundacions i els consorcis públics de-
pendents, les diputacions, entitats locals, així com els 
organismes autònoms i les fundacions i els consorcis 
públics dependents.

c) Les universitats catalanes.

c) Les persones físiques i jurídiques amb domicili fis-
cal a Catalunya que de forma habitual realitzen activi-
tats esportives.

2. Queden excloses dels beneficiaris d’aquesta llei les 
entitats o persones físiques que no estiguin al corrent 
de les obligacions tributàries i/o amb la Seguretat So-
cial, o les que no estiguin al corrent de la presentació 
dels comptes, els plans d’actuació o els pressupostos 
establerts per la normativa vigent.

Article 5. Declaració d’interès social esportiu 
a instàncies dels beneficiaris

1. Les persones i entitats beneficiàries poden sol·licitar 
la declaració d’interès social esportiu dels seus projec-

tes o activitats esportives, d’acord amb el procediment 
que s’estableixi.

2. El departament competent en matèria d’esports és 
l’encarregat d’avaluar i resoldre les sol·licituds d’inte-
rès social esportiu mitjançant un òrgan tècnic d’ava-
luació creat a aquest efecte. Aquest òrgan actuarà 
d’acord amb els següents criteris: 

a) Rellevància i repercussió social de les activitats es-
portives.

b) Incidència de les activitats en la recerca, conserva-
ció i difusió del patrimoni esportiu.

c) Incidència en el foment de l’esport i en el suport a 
les persones esportistes.

d) Valor i interès en relació amb la formació esportiva.

e) Valor i interès en el foment de la participació de la 
ciutadania i creació de públic.

f) Valor i interès en relació amb la promoció exterior 
dels valors esportius de Catalunya.

g) Valor i interès en relació amb la realització d’in-
versions esportives que contribueixin a la difusió de 
l’esport.

h) Actitud investigadora i de caràcter innovador en 
l’àmbit esportiu.

i) Valor i interès en el foment i la promoció de l’esport 
femení i la igualtat entre homes i dones entre els ob-
jectius als programes i les activitats.

j) Altres criteris que estiguin relacionats amb la con-
servació, la promoció i el desenvolupament esportiu de 
Catalunya.

3. El Govern reglamentàriament ha d’establir l’òrgan 
que haurà d’emetre, amb caràcter preceptiu, els infor-
mes d’avaluació als quals es refereix l’apartat 2 d’a-
quest article.

Títol II. Mesures de patrocini esportiu

Capítol I. Donacions incentivades fiscalment

Article 6. Requisits de les donacions

1. Donen dret a practicar les deduccions i reduccions 
previstes en aquesta llei les donacions fetes a favor de 
les persones i entitats referides l’article 4 per a la rea-
lització de projectes o activitats esportives que són ob-
jecte d’aquesta llei.

2. El donant, en el cas de revocació de la donació per 
algun dels supòsits previstos legalment, ha d’afegir a 
la quota del període impositiu en què es produeixi la 
revocació les quantitats deixades d’ingressar, amb in-
clusió dels interessos de demora que procedeixin.
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3. Les donacions efectuades a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, als organismes autònoms i 
als consorcis dependents han d’estar subjectes, en tot 
cas, al previst en la normativa reguladora del patrimo-
ni de la Generalitat de Catalunya.

Article 7. Base de les deduccions  
i de les reduccions per donacions

La base de les deduccions i de les reduccions per les 
donacions que s’hagin fet és la que correspongui se-
gons la legislació fiscal del tribut que estigui afectat 
per la donació.

Article 8. Justificació de les donacions

1. La pràctica de les deduccions i de les reduccions 
exigeix l’acreditació de l’efectivitat de la donació, mit-
jançant un certificat expedit per l’òrgan competent de 
l’entitat donatària o una declaració jurada de la perso-
na física donatària.

2. El certificat o la declaració jurada al fet que es refe-
reix l’apartat anterior haurà de contenir, almenys, els 
següents aspectes: 

a) Nom i cognoms o denominació social i nombre 
d’identificació fiscal, tant del donant com de la perso-
na o entitat donatària.

b) Esment exprés que la persona o entitat donatària es 
troba inclosa en alguns dels casos previstos en l’article 
4 anterior.

c) Data i import de la donació quan aquesta sigui di-
nerària.

d) Import de la valoració de la donació en el supòsit 
de donacions no dineràries o de prestació de serveis a 
títol gratuït.

e) Document públic o un altre document autèntic que 
acrediti el lliurament del bé donat, o la constitució del 
dret d’usdefruit, quan no es tracti de donacions dine-
ràries.

f) Finalitat a la qual s’aplicarà la donació.

g) Esment exprés del caràcter irrevocable de la dona-
ció.

Capítol II. Préstecs d’ús o comodats incentivats 
fiscalment

Article 9. Préstecs d’ús o comodats deduïbles

Dóna dret a practicar les deduccions i reduccions pre-
vistes en aquesta llei el préstec d’ús o comodat de béns 
d’interès esportiu, de béns inventariats, així com de lo-
cals, terrenys o immobles per a la realització de pro-
jectes o activitats esportives que compleixen les condi-
cions establertes en l’article 2 d’aquesta llei.

Article 10. Base de les deduccions  
i de les reduccions per préstecs d’ús  
o comodats

1. La quantia de les deduccions i reduccions serà l’im-
port anual que resulti d’aplicar, en cadascun dels pe-
ríodes impositius de durada del préstec, el 4% en la 
valoració del bé, i es determinarà proporcionalment al 
nombre de dies que correspongui a cada període im-
positiu.

2. En cas que es tracti de locals, terrenys o immobles 
per a la realització de projectes o activitats esportives, 
s’aplicarà el 4% al valor cadastral, proporcionalment 
al nombre de dies que correspongui a cada període 
impositiu.

Article 11. Justificació dels préstecs  
d’ús o comodats

1. La pràctica de les deduccions i reduccions exigeix 
l’acreditació de l’efectivitat del préstec d’ús o como-
dat, mitjançant un certificat expedit per l’òrgan com-
petent de l’entitat comodatària o una declaració jurada 
de la persona física comodatària.

2. El certificat o la declaració jurada al fet que es refe-
reix l’apartat anterior haurà de contenir, almenys, els 
següents aspectes: 

a) Nom i cognoms o denominació social i nombre 
d’identificació fiscal, tant de la part comodant com de 
la part comodatària.

b) Esment exprés que la persona o entitat comodatària 
es troba inclosa en alguns dels casos previstos en l’ar-
ticle 4 anterior.

c) Data en què es va lliurar el bé i termini de durada 
del préstec d’ús o comodat.

d) Import de la valoració del préstec d’ús o comodat 
d’acord amb la valoració efectuada.

e) Document públic o un altre document autèntic que 
acrediti la constitució del préstec d’ús o comodat.

f) Finalitat a la qual s’han d’aplicar els préstecs d’ús o 
comodats.

Capítol III. Convenis de col·laboració 
empresarial en activitats d’interès esportiu 
incentivats fiscalment

Article 12. Requisits dels convenis  
de col·laboració

1. El conveni de col·laboració empresarial en activitats 
d’interès esportiu incentivat fiscalment als efectes pre-
vistos en aquesta llei, és aquell pel qual les persones o 
entitats a què es refereix l’article 4, a canvi d’una ajuda 
econòmica o susceptible de valoració econòmica per a 
la realització d’un projecte o una activitat estipulats en 
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l’article 2 d’aquesta llei, i que s’efectuï en compliment 
de l’objecte o la finalitat específica de l’entitat, es com-
prometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la 
participació de la persona o entitat col·laboradora en 
els projectes o les activitats esmentats.

2. La base de les deduccions i reduccions per convenis 
de col·laboració es calcularà d’acord amb el que es dis-
posa en l’article 8 d’aquesta llei.

3. La difusió de la participació de la persona o entitat 
col·laboradora en el marc dels convenis de col·laboració 
definits en aquest article no constitueix una prestació 
de serveis.

Article 13. Justificació de les ajudes rebudes  
en virtut dels convenis de col·laboració

1. La pràctica de les deduccions i reduccions exi-
geix l’acreditació de l’efectivitat del conveni de col-
laboració, mitjançant un certificat o una declaració ju-
rada de l’entitat o de la persona física beneficiària.

2. El certificat o la declaració jurada al fet que es refe-
reix l’apartat anterior haurà de contenir, almenys, els 
següents aspectes: 

a) Nom i cognoms o denominació social i nombre 
d’identificació fiscal, tant de la persona o entitat bene-
ficiària com del col·laborador.

b) Esment exprés que la persona o entitat beneficiària 
es troba inclosa en alguns dels casos previstos en l’ar-
ticle 4 anterior.

c) Document públic o un altre document fefaent que 
acrediti la subscripció del conveni de col·laboració.

d) Import de l’ajuda rebuda en virtut del conveni de 
col·laboració.

e) Finalitat a la qual s’aplicaran les ajudes.

Títol III. Beneficis fiscals per al patrocini 
esportiu

Article 14. Impost sobre successions i donacions

1. S’addiciona un nou apartat 3 a l’article 47 de la Llei 
19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, amb el redactat següent: 

«3. D’acord amb la llei d’ajut i patrocini de l’esport, 
quan es tracti de béns i drets afectes a una empresa es-
portiva la reducció és del 99%.»

2. S’addiciona un nou apartat 4 a l’article 47 de la Llei 
19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, amb el redactat següent: 

«4. D’acord amb la llei d’ajut i patrocini de l’esport, 
quan es tracti de participacions socials en entitats es-
portives la reducció és del 99%.»

3. S’addiciona una nova secció, la novena, al Títol II 
de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions, amb el següent re-
dactat: 

«Secció novena. Deducció per donacions a persones i 
entitats recollides en la Llei d’ajut i patrocini de l’es-
port

»Article 56 bis. Supòsits d’aplicació

En les donacions, préstecs d’ús o comodats a favor 
dels eventuals beneficiaris recollits en la Llei d’ajut i 
patrocini de l’esport es pot aplicar en la base imposa-
ble una reducció del 95 % del valor dels béns donats 
o prestats.

»Article 56 ter. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment dels béns ob-
jecte de la donació en el patrimoni del donatari durant 
els cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic 
equiparable, llevat que dins aquest termini mori el do-
natari o els béns siguin adquirits pel beneficiari.»

Article 15. Deducció en la quota de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.

Els contribuents es podran deduir un 15% a la quo-
ta íntegre corresponent al tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per les 
quantitats donades als beneficiaris referits en aquesta 
Llei, amb un límit de 600 euros per exercici.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2016.

Antecedents referents a la proposició de llei 
d’ajut i patrocini de l’esport 

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

Aquesta proposició de Llei estableix els elements ne-
cessaris per tal de regular d’una forma senzilla i efecti-
va el patrocini i patrocini de l’esport tot establint boni-
ficacions fiscals a les aportacions gratuïtes que tinguin 
per finalitat la promoció de l’esport. L’esport, en totes 
les seves varietats, constitueix un sector primordial de 
la societat. Els beneficis, efectes i impactes en la socie-
tat i en la economia són profunds i amplis.
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2. Normativa afectada

– Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions

3. Competència

– Llei 22/2009, del 18 de setembre, per la qual es regu-
la el sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José 
García Cuevas, Alícia Alegret Martí, Eva García Ro-
dríguez, Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat 
i Culleré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Ro-
quet, Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Ra-
fael Luna Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Ser-
gio Santamaría Santigosa, diputats, GP PPC

Proposició de llei de regulació de la sego-
na activitat d’aplicació al Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals
Tram. 202-00095/10

Presentació
GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, 

GP ICv-EUiA, GP C’s, G Mixt

Reg. 120923 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu 
del Grup Parlamentari Socialista, Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Dolors Camats i Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 100.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de 

llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als 
cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al 
de Mossos d’Esquadra i al de les Policies Locals: 

Antecedents

Necessitat i objecte de la proposició de llei

Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per 
aquest Parlament i en cada una d’elles es regula la se-
gona activitat de forma no coordinada i efectiva. Les 
esmentades lleis ja no donen resposta als funcionaris 
amb unes disminucions físiques o psíquiques, ni estan 
adequades a les normes internacionals i nacionals.

Cal doncs una modificació de les Lleis que sigui un 
reflex dels darrers canvis normatius i criteris jurispru-
dencials dels darrers temps, en el sentit de reconèixer 
la compatibilitat del treball derivada de qualsevol ti-
pus d’incapacitat.

Normativa afectada

– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

– Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’esquadra.

– Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya.

– Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya.

Competència

L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
2006 estableix 

les competències de la Generalitat en matèria de se-
guretat.

Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Exposició de motius

Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per 
aquest Parlament i en cada una d’elles es regula la se-
gona activitat de forma no coordinada i efectiva. Així 
en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments 
de Catalunya, es regula la segona activitat en el Títol II,  
Capítol V, secció quarta, articles 39 i 40. En la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, es regula la segona activitat en el 
Títol II, Capítol III article 31.3, Títol III secció II Ca-
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pítol II, articles del 61 al 64. En la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les policies locals, es regula la segona ac-
tivitat en el Títol V, Capítol III article articles 43 i 44.

Les esmentades lleis ja no donen resposta als funciona-
ris amb unes disminucions físiques o psíquiques, ni es-
tan adequades a les normes internacionals i nacionals.

Es regula la destinació de segona activitat, que es defi-
neix com una situació administrativa especial per per-
metre els ajustos de personal i així poder garantir el 
servei davant dels canvis que pateixen els funcionaris 
d’aquests cossos pel transcurs del temps i per circums-
tàncies personals relacionades amb certes disminuci-
ons físiques o psíquiques pròpies o de familiars.

El passi a segona activitat pot ser per l’edat o per dis-
minucions físiques o psíquiques, que comporten que 
el funcionari no pugui realitzar les funcions principals 
del cos i per aquest motiu deixa en part de ser operatiu, 
podent realitzar serveis complementaris en destinaci-
ons de segona activitat en serveis operatius i no opera-
tius o de suport, amb la corresponent adaptació.

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos 
especials amb feines de policies i bombers no es pot 
accedir amb una minva física o psíquica que compor-
ti que no es puguin realitzar les seves funcions, per 
aquest motiu es sotmet als aspirants a proves físiques, 
psicològiques i mèdiques, així com a un període de 
formació teòrica i pràctica.

Des de l’entrada en vigor de les citades lleis fins a dia 
d’avui ens trobem amb noves normes tant a nivell in-
ternacional com de l’Estat. Aquestes normes, que són 
de rang superior, ens obliguen a adaptar-les a una rea-
litat que ha canviat molt en el temps.

El fet que una persona tingui una disminució psicofí-
sica, és a dir, una discapacitat, no pot comportar que 
es perdi la feina. Al contrari, és obligació de la seva 
administració de pertinença, assumir la seva integra-
ció. En tot cas, l’Administració ha de ser el garant del 
dret general a la readaptació professional de qualsevol 
discapacitat, tingui el grau que tingui reconegut, amb 
una condició física i psíquica que li permeti desplegar 
funcions útils. Doncs aquest dret és expressió del dret 
al treball i a la readaptació professional (articles 35 i 
40 CE), del dret a la integració de les persones amb 
disminució (article 49 CE), el dret a accedir i a man-
tenir-se en els càrrecs públics (article 23 CE) i, si es 
vol, la pròpia dignitat de la persona (article 1 CE). En 
aquest sentit es manifesta la abundant normativa eme-
sa en relació al dret d’integració laboral de les perso-
nes amb discapacitats.

En el nostre sistema jurídic les normes Internacionals 
tenen un pes específic de gran importància. Són invo-
cables directament (art. 96 CE) i, a més, són criteri in-
terpretatiu de qualsevol norma (art. 10 CE).

Aquest aspecte de vital importància ens porta a ade-
quar les tres lleis, en ser d’aplicació directa i immedia-

ta la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Perso-
nes amb una Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial 
de l’Estat el 21 d’abril de 2008, així com la Directi-
va 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa 
a l’establiment de un marc general para la igualtat de 
tracte en el treball i l’ocupació, dintre del Tractat de la 
Unió Europea, com també la resta de les normes en re-
lació als drets de les persones amb discapacitat.

S’ha de tenir present que la Convenció de l’ONU so-
bre els drets de les persones amb discapacitat ens in-
dica en el seu article 1 a qui li és d’aplicació aquest 
tractat, establint que dins de la definició de persones 
amb discapacitat s’hi inclouen les que «presenten de-
ficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials 
a llarg termini que, en interactuar amb diverses bar-
reres, poden impedir la seva participació plena i efec-
tiva en la societat, en igualtat de condicions amb les 
altres». Per tal motiu, el fet de passar a segona activitat 
per la disminució de les capacitats psicofísiques com-
portaria l’aplicació de dita Convenció ja que es trac-
ta de persones discapacitades, és a dir, és d’aplicació 
als funcionaris amb una pèrdua de les seves capacitats 
tinguin o no una incapacitat permanent reconeguda, i 
sent d’aplicació l’article 27 de la Convenció, ja que re-
gula en relació amb el treball.

Així, la Convenció de l’ONU dels drets de les perso-
nes amb discapacitat és d’aplicació als funcionaris dis-
capacitats i en base a ella s’ha de vetllar per la igualtat 
i no discriminació en la permanència en el treball, així 
com en la protecció a la igualtat de condicions labo-
rals, en el dret a beneficiar-se en igual mesura de la llei 
sense discriminació i en l’adopció de mesures que as-
segurin la realització de tots els ajustaments raonables 
necessaris, a més de vetllar per la promoció de progra-
mes de rehabilitació vocacional i professional.

En relació a la mateixa i quant a l’accés i manteniment 
de l’ocupació en condicions d’igualtat, és necessari 
tenir present les especials obligacions que cauen en 
l’àmbit del que és públic, ja sigui l’Estat o qualsevol 
altra entitat representativa, tant en la promoció de la 
citada igualtat com en el seu desenvolupament i ga-
rantia quan són aquestes entitats les ocupadores. En 
aquest sentit, la Convenció, que és normativa directa-
ment aplicable a tenor de l’art. 10 de la CE.

Per altra banda, hem de recordar la síntesi del que va 
establir el Tribunal de Justícia de les Comunitats Eu-
ropees (Gran Sala) a la Sentència de 17 juliol de 2008, 
en el Caso S. Coleman contra Attridge Law. El Tri-
bunal estableix com ha d’interpretar-se la Directiva 
2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, 
en el sentit que la prohibició de discriminació directa 
que estableix no se circumscriu exclusivament a aque-
lles persones que siguin elles mateixes discapacitades, 
sinó que abasta a més la discapacitat que pateixi un 
fill seu, a qui el treballador prodiga la major part de 
les cures que el seu estat requereix. Així doncs, s’ha 
de vetllar per no donar un tracte menys favorable a les 
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persones amb un fill discapacitat respecte a aquelles 
persones que siguin elles mateixes discapacitades.

Amb tot plegat, aquesta modificació de les Lleis ha de 
reflectir els darrers canvis normatius i criteris juris-
prudencials dels darrers temps, en el sentit de reco-
nèixer la compatibilitat del treball derivada de qual-
sevol tipus d’incapacitat, fent compatible la desitjable 
reinserció del funcionariat amb capacitat disminuïda, 
amb independència de seu tipus i grau, en una plura-
litat d’activitats possibles que permeten les noves for-
mes d’organització laboral, els productes de suport, 
així com les noves tecnologies, particularment infor-
màtiques i de teletreball.

Aquest aspecte no ens pot fer oblidar que els cossos 
estan sotmesos al règim general de la seguretat soci-
al que té les seves pròpies normes que són clarament 
d’aplicació. Concretament, tenim la Llei 27/2011, d’1 
d’agost, sobre actualització, adequació y modernitza-
ció del sistema de Seguretat Social, que modifica el 
Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Segu-
retat Social, on en el seu preàmbul reconeix que es 
clarifica la compatibilitat de la incapacitat permanent 
total amb la realització de funcions i activitats distin-
tes a les que habitualment es venien realitzant, com és 
el cas dels col·lectius que tenen establerta i regulades 
funcions denominades de segona activitat.

La Llei està composada per quatre Capítols, tres Dis-
posicions Addicionals, una Disposició Transitòria, una 
Disposició Derogatòria i una Disposició Final.

En el Capítol I es recullen els principis del que és la 
segona activitat i quina és la seva utilitat pels cossos 
especials com bombers, mossos d’esquadra i policia 
local, així com la seva incidència en el desenvolupa-
ment de les seves funcions. Està integrat per tres ar-
ticles i els seus apartats, en el primer podem trobar 
l’objecte, el concepte, la finalitat i, molt important, la 
protecció social que pertoca, ja que estan sotmesos al 
règim general de la seguretat social i les seves normes, 
clarificant i quedant exclosos de l’aplicació de les nor-
mes de classes passives de l’Estat. És important com 
es pot arribar a una situació de segona activitat, restant 
limitat l’accés a un motiu per edat i l’altre a disminuci-
ons de les seves capacitats físiques o psíquiques. S’ha 
considerat adient regular en aquet capítol els drets i 
deures, les retribucions i la carrera professional, així 
com dues noves modalitats de dret, una és la reducció 
de jornada per discapacitat i l’altre una excedència per 
discapacitat.

Capítol II, ens regula en tres articles les situacions que 
ens poden portar a la segona activitat i en quina forma 
el funcionari haurà de tramitar la mateixa, es recullen 
tres supòsits: per edat, per disminucions de les seves 
capacitats i com a conseqüència de una discapacitat 
d’un familiar o quan una funcionària queda embaras-
sada i s’ha de preservar el seu estat.

El capítol III es considera que és un dels pilars bàsics 
per desenvolupar i posar en pràctica aquesta llei, el 
pes de la gestió recau en la creació d’un nou servei 
de caràcter assistencial i d’assessorament al funcio-
nari que passarà a una adaptació del servei. Es cre-
en dos òrgans: Servei de suport i atenció a la segona 
activitat i la mesa de col·laboració. Tota la gestió serà 
competència del Servei de suport que estarà gestio-
nat per personal amb discapacitat i amb una antiguitat 
mínima de 10 anys en el cos, tindran dues missions: 
ajudar al funcionari afectat i també fer xerrades a les 
diferents destinacions amb la finalitat de donar confi-
ança al funcionari. Quant a la mesa de col·laboració és 
on estaran totes les entitats representades, i aquelles 
entitats de persones amb discapacitat, l’administració 
i els comandaments, informarà el servei de suport i 
atenció a la mesa de tot el referent a la segona activi-
tat i de les problemàtiques de dia a dia, aportant per 
part de tots les solucions pertinents de millora de les 
actuacions.

El Capítol IV recull el tema de les funcions i dels con-
cursos o carrera professional. Les funcions són com-
plementàries, sense perjudici de la salut i amb les 
adaptacions i ajustaments raonables necessaris, mai 
en perjudici del funcionari. Alhora es regula la car-
rera professional a que tota persona té dret i no se li 
pot limitar o anular pel sol fet de patir una discapaci-
tat o malaltia, tant de concursos de trasllats com per 
poder ascendir de forma diferenciada amb la resta de 
personal.

En les disposicions es reafirma el caràcter social de la 
regulació que es d’aplicació, tenint present que la Se-
guretat Social ha reconegut aquelles professions que 
tenen regulada una segona activitat, així com la apli-
cació de la Convenció de l’ONU i de les Directives 
Europees en relació a la discapacitat i la discriminació 
directa o indirecta, deixant pel final la protecció de 
dades de tots els expedients a tractar i el seu respon-
sable.

És important la disposició transitòria, ja que fa esment 
a tot el personal que estigui treballant amb una adapta-
ció anterior a aquesta Llei, que seria d’aplicació al ser 
molt més favorable del que s’ha fet fins ara. Finalitzant 
amb la derogació dels reglaments de segona activitat 
i els articles de les Lleis que regulen aquesta situació, 
tant al cos de bombers, com al cos de mossos d’esqua-
dra i al cos de les policies locals, entrant en vigor al 
dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Sobre la base de la normativa que justifica clarament 
la modificació de les tres lleis per tal que siguin adap-
tades a les noves realitats i així donar empara als drets 
de les persones amb discapacitat.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent: 
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Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte, concepte, finalitat  
i protecció social

1. L’objecte de la segona activitat en els cossos especi-
als de bombers de la Generalitat, de mossos d’esqua-
dra i de policies locals de Catalunya, és la integració 
laboral d’aquells funcionaris que per alguna causa no 
puguin desenvolupar les funcions principals o operati-
ves sense cap limitació.

2. El concepte parteix de que la segona activitat és una 
situació administrativa especial que té com a objec-
te garantir l’eficàcia en el servei dels integrants en ac-
tiu d’aquests cossos especials i permetre alhora l’ajust 
permanent d’escales i de categories i l’adaptació de la 
carrera professional als canvis que produeix el trans-
curs del temps, per malaltia o accident. La situació ad-
ministrativa de segona activitat ha d’ésser amb desti-
nació.

3. La finalitat de la regulació de la segona activitat se-
rà saber en tot moment quins efectius i distribució dels 
mateixos es corresponen a cada cos, per tal de conèi-
xer quines són les adaptacions que el servei permet per 
a aquells que estan destinats en segona activitat. En 
segona activitat es realitzaran serveis complementaris 
o directes preferentment en destinacions de segona ac-
tivitat.

4. Quant a règim de protecció social i jubilació, els 
funcionaris que pertanyen al tres cossos estan sotme-
sos al règim general de la seguretat social i cal ate-
nir-se al que determina per a aquests casos aquest sis-
tema de previsió, regulat pel Reial decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social.

5. Queda exclosa totalment l’aplicació del règim de 
classes passives de l’estat, i el règim de seguretat de 
social dels funcionaris civils de l’Estat, ja que és un 
règim totalment diferent.

Article 2. Situacions pel passi al segona 
activitat

1. La segona activitat es podrà aplicar: 

a) Per raó de l’edat, que en cap cas no pot ésser inferior 
a cinquanta-set anys, de forma voluntària.

b) Per discapacitat, dins de la definició de persones 
amb discapacitat s’hi inclouen els funcionaris que 
presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals 
o sensorials a llarg termini, que, en interactuar amb 
diverses barreres, poden impedir la seva participació 
plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions 
amb les altres.

Tenint en compte les funcions principals i operatives 
de cada cos, es contemplen, com a tals deficiències, les 
disminucions de les condicions físiques o psíquiques, 
lesions no invalidants i els diferents graus d’incapaci-
tat permanent, així com les situacions d’embaràs per 
tal de preservar la integritat del seu estat.

Aquesta situació no es circumscriu exclusivament a 
aquelles persones que siguin elles mateixes discapaci-
tades, sinó que a més podrà estar motivada per la dis-
capacitat que pateixi un familiar a càrrec fins a segon 
grau, a qui el treballador prodiga la major part de les 
cures que el seu estat requereix.

Article 3. Drets i deures

1. Drets: 

a. Les retribucions dels funcionaris en la situació de 
segona activitat dels membres dels cossos especials de 
bombers de la Generalitat, de mossos d’esquadra i de 
policies locals de Catalunya, correspondran a perce-
bre les mateixes retribucions totals que percebien en 
el moment del passi a aquesta situació, com la resta de 
membres del cos, sense perdre cap dret retributiu.

b. El funcionariat en situació administrativa de segona 
activitat podrà participar en processos selectius d’as-
cens i de trasllats, de la mateixa forma que els fun-
cionaris que no estan en segona activitat, sempre que 
no afecti el seu estat de salut i en llocs que es puguin 
adaptar a la seva discapacitat.

c. Aquell funcionari inclòs en la definició de persona 
amb discapacitat podrà sol·licitar voluntàriament una 
excedència especial per discapacitat o un permís vo-
luntari de reducció horària per disminucions de les ca-
pacitats, amb disminució proporcional de retribucions.

d. Si és el cas i la disminució comporta que el funcio-
nari no té la capacitat de realitzar cap funció en llocs 
de segona activitat, es procedirà a concedir una ex-
cedència especial per discapacitat. Si recupera la ca-
pacitat laboral plena s’aplicarà la resta de la norma- 
tiva.

e. El funcionari destinat en segona activitat no perd la 
condició d’agent de l’autoritat que ostenta ni els ele-
ments acreditatius del cos corresponent.

f. La resta de drets seran els mateixos que gaudeixen 
els funcionaris que no estan en segona activitat.

2. Deures:

a) Han de complir amb tot allò que imposa la profes-
sió, al igual que la resta de funcionaris que no estan en 
segona activitat.

b) Complir amb professionalitat les funcions encoma-
nades en segona activitat.

c) Serà d’aplicació la resta de normativa dels seus cos-
sos de pertinença.
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Capítol II. Procediment 

Article 4. Per raó d’edat

1. Serà d’aplicació al personal sense disminució objec-
tiva, que hagi complert almenys els 57 anys d’edat, i 
així ho sol·liciti.

2. En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el 
seu lloc de treball adaptat a l’edat o vol un lloc en una 
altre destí del cos o de l’administració.

3. En el supòsit establert en aquest article, l’interessat no 
podrà sol·licitar el reintegrament al servei ordinari o de 
primera activitat, abans d’haver romàs un mínim d’un 
any en la situació administrativa de segona activitat.

4. Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat que, un cop rebuda, la tramitarà al servei de suport 
i atenció a la segona activitat, o al servei recursos hu-
mans del municipi.

Article 5. Per disminució de les condicions 
físiques, psíquiques i altres causes

1. Per informe mèdic.

a) Per poder sol·licitar la segona activitat per disminu-
ció de les condicions físiques psíquiques el funcionari 
haurà d’aportar els corresponents informes mèdics, en 
els que constin el impediments per tal de continuar re-
alitzant les seves funcions principals.

b) En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el 
seu lloc de treball adaptat a les disminucions o vol un 
lloc en una altre destí del cos o de l’administració pro-
per al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats aporta-
rà els corresponents informes mèdics que així ho ava-
lin i que no impedeix realitzar les seves funcions prin-
cipals operatives.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat que, un cop rebuda, la tramitarà al servei de suport 
i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris 
i en el moment oportú.

2. Per resolució de l’Institut General de la Seguretat 
Social.

a) No es pot excloure de forma directa a cap funcio-
nari amb situació d’incapacitat permanent, amb inde-
pendència del seu tipus o grau, per quant dita exclusió 
seria discriminatòria, i s’efectuarà la valoració de les 
capacitats de la persona en relació als llocs de sego-
na activitat, sense entendre vàlida en aquest sentit la 
valoració de l’Institut General de la Seguretat Social 
amb la declaració d’incapacitat, que en cap cas serà 
pressupòsit de la falta de capacitat del funcionari per 
desenvolupar funcions en segona activitat.

b) En la sol·licitud el funcionari farà constar si es vol 
quedar en el seu lloc de treball adaptat a les disminuci-

ons o vol un lloc en un altre destí del cos o de l’admi-
nistració proper al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats per 
modificació de la incapacitat permanent, aportarà els 
corresponents informes mèdics que així ho avali, con-
forme pot realitzar les seves funcions principals ope-
ratives.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat, i que un cop rebuda la tramitarà la servei suport i 
atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris 
i el moment oportú.

Article 6. Altres qüestions sobre la disminució 
de la capacitat

1. Per familiar discapacitat a càrrec:

a) Per poder sol·licitar la segona activitat per familiar a 
càrrec fins a segon grau, el funcionari haurà d’aportar 
els documents oficials en els que consti aquest aspecte 
i la disminució de les condicions físiques o psíquiques, 
a més el funcionari haurà d’aportar els corresponents 
informes mèdics.

b) En la sol·licitud farà constar si es vol quedar en el 
seu lloc de treball adaptat o en un altre destí del cos 
proper al seu domicili.

c) L’adaptació del lloc es podrà limitar a l’horari, per 
tal que el funcionari pugui atendre al familiar.

d) Si el funcionari recupera les seves capacitats sol-
licitarà retornar al servei a les seves funcions princi-
pals operatives, finalitzada la causa que va emparar 
aquest destí.

e) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat que, un cop rebuda, la tramitarà al servei de suport 
i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris 
i en el moment oportú.

2. Per embaràs:

a) Per poder sol·licitar la segona activitat per motiu 
d’embaràs, s’haurà d’aportar el corresponent informe 
mèdic.

c) En la sol·licitud es farà constar si es vol quedar en el 
seu lloc de treball adaptat o en una altre destí del cos 
proper al seu domicili.

d) Un cop recuperades les seves capacitats i que res no 
impedeixi realitzar les seves funcions principals ope-
ratives, sol·licitarà retornar al servei.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat que, un cop rebuda, la tramitarà al servei de suport 
i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris 
i en el moment oportú.
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Capítol III. Òrgans i competències

Article 7. Servei de suport i atenció

1. Dins l’àmbit del Departament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya es crea el servei de suport i aten-
ció a la segona activitat amb plena autonomia i inde-
pendència, aquest servei donarà suport a tot aquell 
funcionari del Departament i els Municipis de Cata-
lunya, que per alguna circumstància contemplada en 
aquesta llei, té afectades les seves capacitats i pel que 
sigui necessari una adequació del lloc de treball per 
qualsevol de les causes indicades en l’article 2.

El servei de suport i atenció a la segona activitat serà 
tant pels membres operatius com pels no operatius, i 
estarà format per membres amb discapacitat, tant del 
cos de mossos d’esquadra com de bombers i policia 
local. Seran designats pel Conseller d’Interior segons 
normativa vigent entre el personal amb experiència en 
el món de la discapacitat i que tingui una antiguitat 
mínima de deu anys en el cos corresponent, garantint 
la representació professional dels tres col·lectius. El 
cap del servei, a més, tindrà titulació universitària de 
l’àmbit jurídic i social.

a) Pels funcionaris es situació de segona activitat, és 
important el recolzament i assessorament del que han 
de fer i el procés que han de seguir, representant-lo 
enfront de l’INSS, ICAM, ICASS, ICS i de la mútua 
d’accidents laborals, assegurances i el seus tràmits i 
amb reunions amb els comandaments per tal de d’evi-
tar situacions d’estrès.

b) A nivell operatiu, els membres d’aquest servei rea-
litzaran les tasques d’informació a tots els serveis per 
tal de donar confiança i alhora seguretat per tots el 
funcionaris, introduint-los en la discapacitat i el seu 
tractament, amb xerrades a diferents indrets. Podent 
comptar amb experts par tal de tenir una visió més 
amplia.

c) També intervindrà des d’un primer moment en els 
accidents laborals per tal d’assolir el màxim de recol-
zament i assessorament tant al funcionari com a la se-
va família i, si fos necessari, comptant amb altres pro-
fessionals.

2. El servei tindrà competències en tot el que faci refe-
rència a la segona activitat i situacions anàlogues regu-
lades en aquesta Llei.

Article 8. Tramitació del procediment

1. Quan el servei de suport i atenció a la segona activi-
tat rebi del comandament una sol·licitud, el mateix dia 
l’enviarà a l’esmentat servei, que al moment es posarà 
en contacte amb el funcionari, per tal d’ampliar la in-
formació que sigui necessària i un cop resolt es proce-
dirà a tramitar el procediment.

2. En el cas de motiu d’edat o embaràs, si es resta en el 
mateix servei adaptat es comunicarà al cap del cos per 

tal que procedeixi a les anotacions pertinents i doni 
coneixement al responsable de personal del Departa-
ment d’Interior i a la Direcció General de la Policia i a 
la direcció General d’Emergències. En el cas de la Po-
licia Local es donarà compte a l’Alcalde i al secretari 
de la corporació per tal que es procedeixi a les anota-
cions corresponents.

a) Si existeix un canvi de destinació, el servei de su-
port es posarà en contacte amb el comandament del 
nou lloc per tal d’acordar la nova destinació i les seves 
adaptacions. Un cop estigui pressa la decisió de la no-
va destinació es comunicarà al responsable de perso-
nal al Departament d’Interior, i a la Direcció General 
de la Policia o a la Direcció General d’Emergències. 
En el cas de la policia local es comunicarà a l’Alcalde, 
al cap del cos, i al secretari municipal.

3. Quan es tracti de disminucions de les capacitats fí-
siques o psíquiques, es contactarà amb el funcionari i 
amb el comandament del seu servei per tal de procedir 
a una adaptació provisional urgent. Per aquest motiu, 
es realitzarà una entrevista al funcionari.

a) El funcionari, a dita entrevista, haurà d’aportar la 
resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
o altres informes mèdics. Així com podrà ser assistit 
per assessorament tècnic o mèdic, durant la mateixa.

b) Se li informarà de totes les possibilitats de reubica-
ció d’ofici, i de les funcions que podria desenvolupar.

c) També, en cas d’incapacitat permanent, de tot el que 
pot fer a nivell de recursos.

d) Un cop revisada la documental mèdica, el servei de 
suport demanarà un informe al servei de riscos labo-
rals del departament i, si fos necessari, un informe ex-
tern i independent en relació a les capacitats laborals 
del funcionari. 

e) En el cas de les incapacitats permanents absolutes i 
grans invalideses, si la seva capacitat laboral és nul·la, 
es procedirà d’ofici, a elevar un informe al responsable 
de personal del Departament d’Interior i a la Direcció 
General de la Policia i a la Direcció General d’Emer-
gències. En el cas de la Policia Local es donarà comp-
te al l’Alcalde i al secretari de la corporació. Un cop 
elevat l’informe es tramitarà una excedència per disca-
pacitat. Un cop recuperat el funcionari es tramitarà el 
corresponent procediment.

f) Si s’ha de fer un canvi de destinació o un canvi de 
funcions, el servei de suport elevarà un informe als 
responsables de personal del Departament d’Interior i 
a la Direcció General de la Policia i a la Direcció Ge-
neral d’Emergències, en el cas de la Policia Local es 
donarà compte al l’Alcalde i al secretari de la corpo-
ració, per tal que es tramitin els canvis a la relació de 
llocs de treball corresponent.

g) Mentre no es dicti la resolució definitiva, el funcio-
nari serà reubicat i canviat de funcions de forma provi-
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sional amb adaptació a la seva discapacitat sense pèr-
dua de cap dels seus drets.

4. Un cop finalitzat el procediment el funcionari tindrà 
els mateixos drets i recursos contra la resolució segons 
normativa vigent.

Article 9. Mesa de col·laboració 

1. La mesa de col·laboració estarà formada per mem-
bres del servei de suport i atenció a la segona activitat, 
pels sindicats representatius i no representatius, i per 
les entitats de representats de discapacitats, així com 
pels representants dels diferents cossos i de les Admi-
nistracions.

2. La finalitat principal serà conèixer en tot moment de 
les diferents situacions que es puguin donar. La infor-
mació, serà facilitada a la mesa pel servei de suport, 
i proposarà mesures d’adequació de tots els aspectes 
que dificultin l’eficàcia professional i que perjudiqui al 
funcionari.

3. La mesa de col·laboració aprovarà una instrucció de 
funcionament per majoria de tots els representants.

Article 10. Altres serveis col·laboradors

1. El servei de suport, en els tràmits dels expedients 
utilitzaran aquells recursos que formen part de la prò-
pia administració per tal de no generar despeses.

2. Pels informes mèdics s’utilitzaran els serveis de 
prevenció de riscos laborals del Departament d’Inte-
rior, per proves i revisions la xarxa de Institut Català 
de Salut.

3. Per l’estudi de les capacitats laborals en cada un dels 
cossos, i la respectiva reincorporació de les discapaci-
tats sobrevingudes es podrà consultar amb les entitats 
sense ànim de lucre relacionades amb la discapacitat i 
amb el seus professionals per tal de facilitar al màxim 
la integració laboral. 

Capítol IV. De les funcions i dels concursos

Article 11. Funcions

1. Els funcionaris de segona activitat podran realit-
zar altres funcions que siguin complementàries, sen-
se perjudici de la seva salut i amb les adaptacions i 
ajustaments raonables necessaris, en una destinació no 
operativa, o en determinades destinacions operatives 
amb certes limitacions.

a) Les funcions al cos de mossos d’esquadra seran al-
tres funcions complementàries a les funcions ordinàri-
es establertes a l’article 12 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra.

b) Les funcions al cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya seran altres funcions complementàries a 

les funcions ordinàries establertes a l’article 16 de la 
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya.

c) Les funcions als cossos de Policies Locals seran al-
tres funcions complementàries a les funcions ordinàri-
es establertes a l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals.

2. Les funcions de segona activitat dels funcionaris 
que tinguin una discapacitat estaran adaptades a les 
seves necessitats amb els ajustaments raonables ne-
cessaris.

3. Creació dels serveis de suport i gestió a l’operativa 
en cada servei o comissaria, que es nodrirà del per-
sonal de segona activitat que no poden realitzar ser-
veis operatius. En relació a les policies locals s’estu-
diarà en cada cas si és necessària la creació d’aquest 
servei.

Article 12. Concursos de trasllats

1. Els funcionaris de segona activitat, siguin en pla-
ces operatives o no operatives, tenen dret als correspo-
nents concursos de trasllats als diferents serveis, així 
com als diferents nivells que el cos pugui tenir regulat, 
sempre que el lloc de treball pugui ser adaptat.

a) Les places constaran en la relació de llocs de tre-
ball, prèvia a la seva inclusió els comandaments de ca-
da servei o comissaria o cos de la policia local, enviarà 
al servei de suport a la segona activitat les places ne-
cessàries de segona activitat i en funció de les neces-
sitats del servei de suport i gestió a la operativa i un 
cop aprovada per la mesa de col·laboració, es remetrà 
a l’òrgan competent de cada cos per tal que es facin 
constar.

b) En cas necessari i urgent si fes falta una plaça, el 
funcionari seria destinat a ella de forma provisional, 
fent els tràmits corresponents per tal de fer constar la 
mateixa en la relació de llocs de treball.

c) Les bases del concurs de trasllats seran aprovades 
per la mesa de col·laboració a proposta del servei de 
suport i atenció a la segona activitat. Un requisit ba-
sic serà la publicació plaça per plaça i la quantitat en 
cada lloc, així com les diferents escales, el funcionari 
podrà concursar a les que li siguin del seu interès, des 
de concursar a una plaça fins a totes per ordre de pre-
ferència, si no aconsegueix nou destí restarà en el que 
ja tenia.

d) En relació a les policies locals, al tenir regulats els 
concursos de mobilitat en el que poden participar poli-
cies d’altres Ajuntament, el procediment emparat serà 
el mateix per les places de segona activitat.

e) En aquells cossos amb diferents especialitats els 
funcionaris en segona activitat podran participar sem-
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pre en aquelles places que siguin adients a la seva si-
tuació.

2. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans 
competents per tal de procedir a les actualitzacions en 
la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Article 13. Concursos selectius d’ascens

1. Els funcionaris amb disminucions i discapacitats 
tenen dret a una carrera professional com la resta de 
membres, amb les adaptacions necessàries i correspo-
nents.

2. Totes les categories tindran places adients als funci-
onaris de segona activitat, sense cap més limitació que 
la seva situació i capacitat.

3. Les bases del concurs seran aprovades per la mesa 
de col·laboració a proposta del servei de suport i aten-
ció a la segona activitat. Un requisit bàsic serà la pu-
blicació plaça per plaça i la quantitat en cada lloc, així 
com les diferents escales, el funcionari podrà concur-
sar a les que li siguin del seu interès, des de concursar 
a una plaça fins a totes per ordre de preferència, si no 
aconsegueix nou destí restarà en el que ja tenia i amb 
la categoria que tenia.

4. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans 
competents per tal de procedir a les actualitzacions en 
la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Disposicions addicionals

Disposició Addicional Primera

En relació a les incapacitats, jubilació i altres qüesti-
ons referides al règim general de la seguretat social 
serà d’aplicació la normativa vigent en aquesta ma-
tèria A la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualitza-
ció, adequació y modernització del sistema de Segu-
retat Social, que modifica el Reial decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, s’aclareix la 
compatibilitat en la percepció de la pensió a la qual 
es tingui dret per la declaració d’incapacitat perma-
nent total en la professió habitual amb la realització 
de funcions i activitats diferents a les quals habitual-
ment es realitzaven, tant en la mateixa empresa o en 
una altra diferent, com és el cas dels col·lectius que 
tenen establerta i regulada funcions denominades de 
segona activitat.

D’altra banda, s’estableix la incompatibilitat de la pen-
sió d’incapacitat permanent absoluta i de gran invali-
desa amb el treball després de l’edat ordinària de jubi-
lació, però no abans, atès que la compatibilitat és una 
bona mesura per afavorir la reinserció dels beneficia-
ris al món laboral.

Disposició Addicional Segona

Aquesta llei queda subjecta en la seva aplicació i in-
terpretació a la Convenció de l’ONU sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat, publicada al Butlletí 
Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 2008, així com a la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, 
relativa a l’establiment de un marc general para la 
igualtat de tracte en el treball i l’ocupació. En cas de 
dubte sempre s’actuarà en benefici del funcionari i a 
favor de la seva integració laboral, si la seva voluntat 
és treballar.

Disposició Addicional Tercera

Totes les persones que durant la tramitació d’un ex-
pedient de segona activitat tinguin coneixement o ac-
cés a dades personals de caràcter mèdic especialment 
sensibles i protegides pel dret a la intimitat hauran de 
guardar la deguda reserva professional a aquest res-
pecte i complir rigorosament la normativa vigent so-
bre protecció de dades de caràcter personal. La cus-
tòdia de la citada documentació recau en el servei de 
suport i atenció a la segona activitat.

Disposició transitòria

Tots els expedients del funcionaris que no estiguin ju-
bilats per raó de l’edat, seran revisats i adequats als 
procediments d’aquesta llei, i sempre en benefici del 
funcionari. Es citarà a tots ells a una reunió amb el 
personal del servei suport i atenció a la segona activi-
tat adequant el seu expedient personal a la nova llei i 
informant d’aquells aspectes que el poden beneficiar.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen els preceptes següents: 

– Es deroga el Capítol II de la Llei 10/1994, Policia de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

– Es deroga el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de 
regulació de la situació administrativa especial de se-
gona activitat en el cos de mossos d’esquadra.

– Es deroga la Secció quarta de la Llei 5/1994, de 4 de 
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments de Catalunya.

– Es deroga el Decret 241/2001, de 12 de setembre, en 
el que es regula la segona activitat en el cos de bom-
bers de la Generalitat de Catalunya.

– Es deroga el Capítol 3 de la Llei 16/1991, de 10 de ju-
liol, de les policies locals, així com tots el reglaments 
que el desenvolupin.

2. Queden derogades totes les disposicions legals o re-
glamentàries en allò que s’oposin a aquesta Llei o la 
contradiguin.
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Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el dia després de la seva 
publicació.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre, GP CiU; Marta Rovira i Vergés, 
GP ERC; Maurici Lucena i Betriu, GP SOC; Josep 
Enric Millo i Rocher, GP PPC; Dolors Camats i Luis, 
GP ICV-EUiA; Carina Mejías Sánchez, GP C’s; David 
Fernàndez i Ramos, G Mixt; portaveus

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
pàgina web per a informar sobre la geoloca-
lització del transport sanitari activat
Tram. 250-01665/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria d’ajuts per a estudis postobligatoris des-
tinats a alumnes amb bon rendiment escolar
Tram. 250-01666/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac
Tram. 250-01667/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 250-01668/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-01669/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 640

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 51

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, de Lleida
Tram. 250-01670/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre el centre 
d’atenció primària de l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 250-01671/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre penitenciari de Can Brians 1 amb au-
les d’estudi i formació
Tram. 250-01672/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre la devolució als 
funcionaris de la totalitat de la paga extraor-
dinària del desembre del 2012
Tram. 250-01673/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre l’assignació de 
places per al curs 2015-2016 a l’Institut Car-
les Vallbona, de Granollers
Tram. 250-01674/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució de suport al Reial Aeri 
Club de Lleida
Tram. 250-01675/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.
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Proposta de resolució sobre la introducció 
de la tècnica de substitució valvular aòrtica 
per via percutània en la cartera de serveis 
del Servei Català de la Salut
Tram. 250-01676/10

Presentació
GP C’s

Reg. 120551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Inés Arrimadas García, portaveu 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carme Pérez 
Martínez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’estenosi aòrtica (EA) és actualment una de les ma-
lalties valvulars més comuns en els països desenvo-
lupats. La seva prevalença augmenta amb l’edat i es 
diagnostica en el 4,6% dels adults amb més de 75 anys. 
Té un curs insidiós, amb un llarg període de latència, 
però presenta una ràpida progressió posterior a l’inici 
dels símptomes. Sense tractament específic, s’ha des-
crit una mortalitat mitjana de 50% als 2 anys.

El reemplaçament valvular aòrtic quirúrgic (RVAo) 
ha estat fins fa poc temps l’única alternativa pel trac-
tament de l’estenosi aòrtica avançada, disminuint els 
símptomes i perllongant les expectatives de vida. No 
obstant això, hi ha un 30% dels pacients amb EA 
simptomàtica que pel seu risc no són «bons» candi-
dats quirúrgics. Tot i que globalment la mortalitat del 
RVAo es reporta per sota del 3%, el risc de mortalitat 
i morbiditat augmenten significativament quan l’este-
nosi aòrtica es presenta en pacients d’edat avançada i/o 
amb patologies concomitants.. Els estudis demostren 
que un 30% dels malalts amb estenosi aòrtica severa té 
un risc quirúrgic massa elevat per a una intervenció a 
través de la cirurgia oberta, que implica, a més d’una 
hospitalització perllongada i estada en cures intensi-
ves, anestèsia general, connectar el cor a una bomba 
extracorpòria per extirpar la vàlvula malalta i col·locar 
la vàlvula artificial en el seu lloc.

Precisament en aquests casos arriscats els clínics han 
estat reticents per indicar la cirurgia. Com a alternati-
va, l’any 2002 es va implantar per primera vegada una 
pròtesi aòrtica per via percutània (TAVI: transcathe-
ter aortic valve implantation). Des de llavors, la segu-
retat i eficàcia d’aquest nou tractament s’ha confirmat 
tant amb els resultats de múltiples registres multicèn-
trics, com també amb estudis aleatoritzats. Així, s’ha 

establert amb els sistemes Sapien d’Edwards i Core-
Valve de Medtronic, una taxa d’èxit superior al 90% i 
una mortalitat als 30 dies del procediment inferior al 
10% en la majoria de les sèries. Per la seva banda, en 
forma aleatoritzada, l’assaig PARTNER va confirmar 
tant la superioritat de la TAVI sobre l’hipotètic tracta-
ment mèdic en pacients no considerats aptes pel recan-
vi valvular quirúrgic estàndard., així com també la no 
inferioritat de la TAVI comparada amb el tractament 
quirúrgic en pacients d’alt risc.

Per tot això, ja fa uns anys que la implantació transca-
téter de pròtesi aòrtiques, per via percutània i general-
ment per accés engonal, ha cobrat força com a alterna-
tiva terapèutica en la EA, i no només perquè es tracta 
d’una tècnica mínimament invasiva que es resol amb 
anestèsia local en qüestió d’una hora, sinó perquè s’ha 
demostrat l’avantatge d’aquesta tècnica en termes de 
supervivència. Segons es desprèn d’un estudi, realitzat 
íntegrament als Estats Units amb la participació de 45 
hospitals, el grup tractat amb Core-Valve va tenir una 
mortalitat anual un 26 per cent inferior a la del grup 
quirúrgic (14 per cent enfront de 19 per cent, respecti-
vament), amb independència de quines fossin les seves 
condicions i les seves malalties associades a la patolo-
gia valvular, així com una incidència clarament més 
baixa de complicacions (13,9 per cent en el grup TAVI 
enfront de 18,7 de la branca tractada quirúrgicament).

En l’actualitat està científicament acceptat que aques-
ta es la alternativa de tractament en pacients d’alt risc 
quirúrgic i, fins i tot, es discuteix la seva potencial in-
dicació en un espectre més ampli de pacients ja que, 
segons els experts i amb les constants millores tecno-
lògiques, aquesta tècnica serà en pocs anys la d’elec-
ció en el tractament d’aquesta greu patologia valvular 
cardíaca. Davant de resultats equivalents i, com es el 
cas, fins i tot millors, i partint de la base que sempre 
és millor no operar si hi ha elecció, aquests resultats 
semblen assentar les primeres bases del que suposarà 
un ús més estès.

Malgrat tot això, i a diferència del que passa en altres 
Comunitats Autònomes, la substitució valvular per 
via percutània en la EA no està inclosa en la cartera 
de serveis del Cat Salut, i la seva autorització es troba 
més restringida del que recomanen els experts, sen-
se que aquesta restricció sembli tenir altre justificació 
que l’elevat cost del material valvular de substitució. 
Cal dir, a més, que en la valoració de costos d’aques-
ta tècnica no es té en compte l’estalvi que la mateixa 
suposa respecte a la substitució quirúrgica que es la 
única alternativa curativa i de supervivència que tenen 
aquests pacients, i això amb independència dels bene-
ficis socials i qualitatius, en criteris de morbimortali-
tat i de qualitat de vida, així com també els costos que 
generen els obligats reingressos per les complicacions 
greus que comporta la evolució natural de la EA quan, 
per les raons que sigui, no es tractada amb substitució 
valvular.
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Resulta incoherent que, a diferència del que es fa en 
altres patologies cardiovasculars, la llista d’espera pel 
tractament de la estenosi aòrtica valvular només inclo-
gui aquells pacients en que la tècnica de tractament in-
dicada ha estat la cirurgia oberta, ja que això fa que els 
pacients amb idèntica patologia però amb risc quirúr-
gic elevat que desaconsella la tècnica oberta, resultin 
«invisibles». No té sentit que, per exemple, en els casos 
d’aneurismes d’aorta abdominal, la llista d’espera si-
gui única, amb independència de que els metges espe-
cialistes puguin indicar i realitzar, segons el seu criteri 
expert i aplicat a cada cas, una tècnica de tractament 
quirúrgica o percutània i que, pel contrari, en els ca-
sos de EA, es facin diferències en funció de la tècnica 
prescrita pels experts.

Cal posar en valor les actuacions que el Departament 
de Salut ha fet darrerament respecte les patologies car-
diovasculars, tant pel que fa a la dotació de les Uni-
tats d’Hemodinàmica com a la priorització de la cirur-
gia cardiovascular, i es per això que no es pot deixar 
de banda als pacients afectes d’una patologia valvular 
greu que, per motius d’edat o de comorbilitats, es po-
den beneficiar d’una tècnica que no té altre alternativa 
terapèutica i que, si no es realitza, estan condemnats 
a morir en un curt termini. La edat avançada dels pa-
cients afectes d’EA es un criteri a tenir en compte per 
la indicació de la tècnica concreta de tractament però, 
aquesta limitació, no pot resultar un factor discrimina-
tori en l’accés a la llista d’espera pel tractament de la 
malaltia, ja sigui aquest quirúrgic o percutani.

No es pot obviar que, tot i que la tècnica percutània 
(TAVI) es molt més simple que la cirurgia cardíaca 
oberta, no està totalment exempta de risc i de potenci-
als complicacions. Es per això que aquesta classe d’in-
tervencions requereixen que el centre acreditat disposi 
d’un equip multidisciplinari d’especialistes (cardiò-
legs, cirurgians cardíacs, cirurgians vasculars, hemo-
dinamistes, radiòlegs, anestesistes, infermeria especi-
alitzada), i que es necessari que tant la tècnica com la 
valoració de la indicació es realitzin de forma conjunta 
i consensuada per clínics i cirurgians experimentats.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

– Introduir la tècnica de substitució valvular aòrtica 
per via percutània (TAVI) en la cartera de serveis del 
CatSalut, de forma que la seva indicació i realització 
s’ajusti exclusivament als criteris clínics dels metges 
especialistes de les Unitats de Cardiologia, Hemodi-
nàmica i Cirurgia Cardíovascular dels centres del sec-
tor públic de Catalunya.

– Crear, en un termini màxim de tres mesos, un grup 
de treball del que formin part experts en Cardiologia, 
Hemodinàmica i Cirurgia Cardiovascular, per tal d’es-
tablir les indicacions actuals del tractament percutani 
de la estenosi aòrtica severa, atenent exclusivament als 
factors de risc i als resultats clínicoterapeutics i de su-
pervivència.

– Encarregar en aquest mateix grup de treball una va-
loració prospectiva, a curt i mig termini, de la inci-
dència prevista de la EA greu a Catalunya, així com 
també dels requeriments futurs de les tècniques de 
tractament d’aquesta patologia.

– Establir una llista d’espera única on s’incloguin tots 
els pacients pendents de tractament per la patologia 
d’estenosi aòrtica valvular, sense fer cap diferenciació 
ni exclusió en funció de la tècnica que, en cada cas, els 
metges experts de les unitats de tractament puguin in-
dicar d’acord als criteris clínics i als factors de risc de 
cadascun dels pacients. La priorització dels casos dins 
d’aquesta llista d’espera s’ajustarà als criteris general-
ment establerts per totes les patologies similars.

– Establir un programa específic, amb dotació pres-
supostària diferenciada i addicional, dirigit a la intro-
ducció, valoració i seguiment de la tècnica TAVI en el 
tractament de pacients amb estenosi aòrtica valvular. 
Els resultats obtinguts han de facilitar la valoració i 
quantificació dels requeriments futurs d’aquest tracta-
ment en la població de Catalunya.

– Determinar, en el termini més curt possible, les con-
dicions d’acreditació que han de tenir els centres pú-
blics de Catalunya per tal de poder realitzar la tècni-
ca de substitució valvular aòrtica per via percutània 
que, en tot cas, hauran de disposar d’un equip multi-
disciplinar composat per cardiòlegs, cirurgians cardí-
acs, cirurgians vasculars, hemodinamistes, radiòlegs, 
anestesistes i infermeria especialitzada.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

Inés Arrimadas García Carme Pérez Martínez
Portaveu GP C’s Diputada GP C’s
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Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment i el suport a l’associacionisme educa-
tiu amb infants i joves
Tram. 250-01677/10

Presentació
GP ERC, GP ICv-EUiA

Reg. 120849 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Les portaveus sotasignants, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
el reconeixement i suport a l’associacionisme educatiu 
amb infants i joves, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut.

Exposició de motius

L’associacionisme educatiu a Catalunya és un divers 
moviment educatiu de gent jove de base voluntària que 
integra més de 25.000 persones en diferents associaci-
ons i entitats de base. Aquest moviment, obert i inclu-
siu, està basat en l’educació per l’acció, la participació, 
la implicació comunitària i la transformació social.

L’associacionisme educatiu amb infants i joves es-
tà estructurat per grups d’edats, a diferència d’altres 
propostes d’associacionisme educatiu i de participa-
ció juvenil com els grups i casals de joves existents 
al nostre país, engloba la realitat d’escoltisme, esplai 
i altres moviments infantils i juvenils de base associ-
ativa i gaudeix d’una llarga tradició i reconeixement a 
Catalunya. A la vegada, desenvolupa una educació en 
valors amb diferents eines, estratègies i metodologies 
pròpies com la vivència del medi natural, el joc, el pro-
grés personal, el petit grup i la descoberta del territori 
i de la seva realitat, entre d’altres, que té per objectiu 
crear una ciutadania activa i compromesa. Per tot ple-
gat, l’associacionisme educatiu és part de la comunitat 
educativa i és important enfortir aquest reconeixement 
tant a nivell de país com en el seu àmbit local.

L’associacionisme educatiu amb infants i joves beu ac-
tualment de diferents moviments i tradicions, com les 
colònies escolars de finals del segle xix, la consoli-
dació de l’escoltisme català el 1928 de la mà de Josep 
Maria Batista i Roca, el moviment excursionista, els 
moviments de renovació pedagògica, els moviments 
de defensa dels drets de la infància, iniciatives d’edu-
cació per la pau així com diferents propostes d’educa-
ció popular i associativa, d’aquí i d’arreu, en el marc 
de l’educació no formal.

La dimensió associativa, juvenil i voluntària de l’as-
sociacionisme educatiu l’emmarca en el moviment 
juvenil del país amb qui comparteix el foment de la 
participació dels i les joves, processos d’apoderament 

personals i col·lectius, el foment de l’emancipació, la 
defensa dels seus drets i la implicació en la comunitat.

D’altra banda, l’associacionisme educatiu també con-
viu amb la resta de projectes d’educació en el lleure 
i altres propostes i serveis socio-educatius, impulsats 
per administracions públiques tot i que molts d’ells 
també liderats o gestionats per entitats sense ànim de 
lucre (AMPA, entitats d’acció social, entitats educati-
ves, cooperatives d’iniciativa social…), i que han es-
tat i són claus al nostre país per propostes educatives 
basades en la inclusió social i el creixement i desen-
volupament personal i social d’infants i joves. Final-
ment, moltes empreses amb ànim de lucre també ofe-
reixen serveis en molts d’aquests camps, configurant 
un sector amb una activitat econòmica important del 
que l’associacionisme educatiu ha estat un referent pe-
dagògic i una escola de formació de professionals en 
àmbits molt diversos.

El model de compromís voluntari de caps escoltes o 
monitors i la dinàmica associativa, participativa i de-
mocràtica dels agrupaments escoltes, esplais i altres 
moviments infantils i juvenils és, doncs, un dels trets 
característics de l’associacionisme educatiu i que el di-
ferencia d’altres projectes i activitats de lleure i d’edu-
cació no formal.

Així doncs, davant de la diversificada realitat d’educa-
ció no formal i educació en el lleure existent al nostre 
país, es fa necessari preveure mesures de foment i su-
port de l’associacionisme educatiu que permetin en-
fortir la seva tasca educativa, de cohesió social i de 
foment de la participació d’infants i joves.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Reconèixer l’associacionisme educatiu amb infants 
i joves com a agent educatiu des d’una visió interde-
partamental i especialment des dels diferents departa-
ments competents en educació, joventut, infància, par-
ticipació i foment de l’associacionisme i el voluntariat, 
mantenint-hi interlocució i polítiques de suport.

2. Crear en un termini de 6 mesos un cens d’organitzaci-
ons d’associacionisme educatiu i en consensuï els crite-
ris amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

3. Crear un grup de treball amb les entitats d’associ-
acionisme educatiu des de la Direcció General de Jo-
ventut del Govern de la Generalitat i experts proposats 
per aquestes entitats i el Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya que treballi per un marc normatiu de 
suport i foment a l’associacionisme educatiu amb in-
fants i joves.

4. Desenvolupar una política pública pròpia i singu-
lar de protecció, foment i suport a l’associacionisme 
educatiu.
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5. Treballar per tal que l’associacionisme educatiu 
amb infants i joves segueixi desenvolupant amb nor-
malitat les activitats que li són pròpies (activitats al 
medi natural i d’alta muntanya, acampades, centres 
escoltes, raïds, un model formatiu clarament recone-
gut...) i impulsar els canvis legislatius i normatius ne-
cessaris d’acord amb les entitats afectades i la norma-
tiva vigent.

6. Fer seguiment de qualsevol marc normatiu iniciat o 
en curs, del Govern o del Parlament de Catalunya que 
afecti directament o indirectament l’activitat de l’asso-
ciacionisme educatiu, informar-ne adequadament les 
entitats d’associacionisme educatiu i establir espais de 
diàleg amb el Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya.

7. Impulsar polítiques de protecció, foment i suport a 
l’associacionisme educatiu en l’àmbit local en àmbits 
com la cessió de locals, finançament, fiscalitat, facili-
tat del dret del joc i ús de l’espai públic, dret d’acam-
pada i d’accés al medi natural i polítiques de visibilitat 
i comunicatives, entre d’altres, conjuntament amb els 
ajuntaments del país i les entitats municipalistes.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu GP ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Marta Vilalta 
i Torres, GP ERC; Lorena Vicioso Adria, GP ICV-
EUiA, portaveus a la CPJ 

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de 
telèfons amb tarifació especial per part de 
les administracions públiques
Tram. 360-00021/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
l’ús de telèfons amb tarifació especial per part de les 
administracions públiques (reg. 120569).
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

A la presidenta del Parlament

Benvolguda,

Em plau lliurar-te l’informe sobre l’ús de telèfons amb 
tarifació especial per part de les administracions pú-
bliques, el qual analitza l’aplicació tarifes amb cost 

addicional per a les trucades als telèfons d’informació 
pública 012 i 010, i en fa recomanacions.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel tre-
ball d’aquest informe en l’avenç de la defensa dels 
drets, us saludo atentament,

Cordialment,

Barcelona, 6 de juliol de 2015

Rafael Ribó
Síndic de Greuges de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat de diputats
Tram. 234-00033/10, 234-00035/10, 234-00036/10, 

234-00037/10 i 234-00038/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 14 de juliol de 2015, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per 
la diputada Carmen García Lores relatives a les acti-
vitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compati-
bilitat de la diputada Carmen García Lores (tram. 234-
00033/10).

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pels diputats Àlex Moga i Vidal, Manuel Reyes López, 
Núria Ventura Brusca, i Dolors López Aguilar relati-
ves a les activitats professionals, laborals o empresari-
als que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, 
d’acord amb l’article 12.2 del Reglament i la legislació 
aplicable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situa-
ció de compatibilitat dels diputats Àlex Moga i Vidal, 
Manuel Reyes López, Núria Ventura Brusca i Dolors 
López Aguilar (tram. 234-00035/10, 234-00036/10, 
234-00037/10 i 234-00038/10).

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
786/X, sobre la creació d’un registre únic de 
parelles de fet residents a Catalunya
Tram. 290-00704/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 120875 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 786/X, sobre la cre-
ació d’un registre únic de parelles de fet residents a 
Catalunya (tram. 290-00704/10), us trameto, en un do-
cument adjunt, l’informe elaborat per la Direcció Ge-
neral de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Barcelona, 7 de juliol de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
967/X, sobre la recuperació del tram urbà de 
les carreteres N-340 i N-235 a l’Aldea
Tram. 290-00871/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 120836 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 967/X, sobre la 
recuperació del tram urbà de les carreteres N-340 i 
N-235 a l’Aldea (tram. 290-00871/10), us informo del 
següent:

S’ha instat el Govern de l’Estat a què reconegui la ne-
cessitat que el municipi de l’Aldea recuperi l’antiga 
N-340 i l’N-235 com unes noves avingudes urbanes i 
que impulsi i executi els treballs d’urbanització neces-
saris per convertir tots els trams de travessera de l’Al-
dea en vies urbanes integrades dins del teixit urbà i, 



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 640

4.50.01. INFORMACIó 57

un cop finits aquests treballs, en cedeixi la titularitat a 
l’ajuntament de l’Aldea.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
968/X, sobre la facilitació del pas de via-
nants amb seguretat i les obres de millora-
ment de la seguretat viària de la carretera 
C-58 a Vacarisses
Tram. 290-00872/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 120700 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 968/X, sobre la fa-
cilitació del pas de vianants amb seguretat i les obres 
de millorament de la seguretat viària de la carretera 
C-58 a Vacarisses (tram. 290-00872/10), us informo 
del següent:

Els serveis tècnics de la Direcció General d’Infraes-
tructures de Mobilitat Terrestre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat van presentar a l’Ajuntament 
de Vacarisses les millores estudiades respecte a la car-
retera C-58 al seu pas pel terme municipal d’aquesta 
població.

Així mateix, es troben en licitació les obres de Millora 
local. Seguretat viària. Millora de les característiques 
superficials del ferm i reestudi de la secció transversal. 
Carretera C-58. PK 25,360 al 30,635. Tram: Viladeca-
valls - Vacarisses i de Millora local. Seguretat viària. 
Millora de les característiques superficials del ferm i 
reestudi de la secció transversal. Carretera C-58. PK 
30,365 al 37,790. Tram: Vacarisses - Castellbell i el 
Vilar, que tenen un pressupost conjunt de 7,2 MEUR i 
que preveuen la formació d’elements de separació en-
tre els sentits de circulació en els llocs tècnicament vi-
ables. Es preveu l’inici d’aquestes obres durant la pro-
pera tardor.

Barcelona, 7 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
969/X, sobre l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 290-00873/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120833 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Moció 969/X, sobre l’aeròdrom 
d’Alfés, amb número de tramitació 290-00873/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 120833).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 15.09.2015 al 06.10.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 07.10.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 
970/X, sobre la construcció d’un túnel a la 
carretera C-14 entre Organyà i Montan de 
Tost
Tram. 290-00874/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 120837 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 970/X, sobre la construcció 
d’un túnel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan  
de Tost (tram. 290-00874/10), us informo del següent:
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S’han prioritzat les obres del condicionament de la 
carretera C-14 que inclouen la construcció d’un túnel 
a la zona de Tresponts entre Organyà i Montan de Tost 
i s’han instal·lat xarxes protectores, en els trams més 
urgents, per evitar la caiguda de pedres a la C-14 a la 
zona de Tresponts.

També s’ha continuat amb els contactes institucionals 
que s’escauen entre representants d’aquest Departa-
ment i les entitats local de l’Alt Urgell.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
971/X, sobre la carretera C-26 entre Ripoll i 
Berga
Tram. 290-00875/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 120838 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 971/X, sobre la car-
retera C-26 entre Ripoll i Berga (tram. 290-00875/10), 
us informo del següent:

El 30 d’abril de 2015 es va posar en servei un esquema 
de senyalització vertical definitiu que limita el pas de 
vehicles de més de 12m de longitud, en trànsit, per la 
carretera C-26 entre Berga i Ripoll.

Aquesta intervenció es va fer en coordinació amb 
els Serveis Territorials de Carreteres de Girona i de 
Barcelona, que gestionen els trams de titularitat de 
cada demarcació, i amb coneixement i comunicació 
prèvia als ajuntaments afectats, als Consells Comar-
cals, al Servei Català de Trànsit, i al Cos de Mossos 
d’Esquadra.

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibili-
tat ha continuat amb el procés de redacció de l’estudi 
informatiu del Condicionament de la C-26 des del PK 
167,500 fins al PK 189,750. Tram: Borredà - Ripoll, 
així com del projecte constructiu del Condicionament 
C-26 des del PK 149,600, enllaç amb la C-16, al PK 
154,940 i del PK 161,180 al 167,500. Cercs - Borredà 
i l’estudi informatiu de la variant de Vilada. C-26, PK 
154,940 al 161,180. Tram: Vilada.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
972/X, sobre la inclusió de les Terres de 
l’Ebre en el servei de trens de rodalia i en 
la integració tarifària del Camp de Tarragona
Tram. 290-00876/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 120839 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 972/X, sobre la in-
clusió de les Terres de l’Ebre en el servei de trens de 
rodalia i en la integració tarifària del Camp de Tar-
ragona (tram. 290-00876/10), us informo del següent:

En base als estudis de millora dels serveis de transport 
públic a les Terres de l’Ebre que va realitzar la Direc-
ció General de Transports i Mobilitat amb la partici-
pació dels consells comarclas i dels ajuntaments de les 
Terres de l’Ebre, el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat n’ha dut a terme diverses actuacions de millora 
dels serveis esmentats.

Actualment s’està duent a terme l’estudi de configura-
ció del serveis ferroviari un cop es disposi de la nova 
infraestructura del corredor del mediterrani, que ha de 
permetre la millora del servei actual, tant en els ser-
veis de rodalia com els de mitja distància des de les 
Terres de l’Ebre.

Aquesta actuació i l’actual situació de la infraestructu-
ra condiciona la implantació de qualsevol altre incre-
ment de serveis a les Terres de l’Ebre.

Pel que fa a la configuració dels trens Euromed i Alvia, 
aquests són de competència de l’administració general 
de l’Estat a qui el Govern ja s’ha adreçat en diverses 
ocasions per tal que analitzés la viabilitat d’oferir pa-
rades a les Terres de l’Ebre.

Respecte a la integració tarifària, aquesta resta diferi-
da a la implantació progressiva del projecte T Mobili-
tat al conjunt del territori de Catalunya.

Sens perjudici d’això, s’han incorporat importants mi-
llores com, en el cas dels desplaçaments interns a les 
Terres de l’Ebre, l’establiment d’un nou títol de trans-
port T-10/120 que permet la realització en transport en 
autobús entre els municipis de les Terres de l’Ebre per 
un preu únic per viatge d’un euro.

En el darrer trimestre del 2015 es preveu la incorpora-
ció d’un abonament T10/120 per a les comunicacions 
entre Terres de l’Ebre i Barcelona amb reduccions de 
prop del 50 per cent sobre els preus del bitllet senzill, 
com un altre pas cap a la integració tarifària.

Pel que fa als serveis ferroviaris es segueix treballant 
per millorar la fiabilitat del servei i s’han incorporat 
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nous serveis semidirectes i s’ha iniciat la millora i re-
novació del material mòbil amb la incorporació de dos 
trens de la classe 449 i l’inici de la substitució dels 
trens de la classe 470 per trens remodelats i accessibles 
de la sèrie 447.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
987/X, per la qual s’aprova el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent al 2012
Tram. 290-00889/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.07.2015.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 140/X, 
sobre el transport ferroviari i els centres lo-
gístics
Tram. 390-00140/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 120543 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment al punt 1 de la Moció 140/X, sobre el 
transport ferroviari i els centres logístics (tram. 390-
00140/10), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treba-
llant en la elaboració del document relatiu al Pla Estra-
tègic Logístic de Catalunya, amb l’objectiu que pugui 
ser presentat en el termini de temps més breu possible, 
un cop hagi estat degudament acordat amb els diver-
sos sectors del transport i la logística, tal com indica la 
moció aprovada pel Parlament.

Barcelona, 2 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 167/X, 
sobre les polítiques transversals amb relació 
a la violència contra les dones
Tram. 390-00167/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Moció 167/X, sobre les po-
lítiques transversals amb relació a la violència contra 
les dones, amb número de tramitació 390-00167/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Igualtat de les Persones atesa la diversitat 
de dades demanades i la implicació d’altres Departa-
ments del Govern.

Barcelona, 10 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 120916).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 2 dies 
hàbils (del 10.07.2015 al 13.07.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 14.07.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.
Generalitat de Catalunya
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Control del compliment de la Moció 171/X, 
sobre les adjudicacions d’activitat i les retri-
bucions dels directius del sector sanitari
Tram. 390-00171/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120906 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 171/X, so-
bre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels 
directius del sector sanitari, amb número de tramita-
ció 390-00171/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
120906).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
hàbils (del 10.07.2015 al 21.07.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.07.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Control del compliment de la Moció 172/X, 
sobre transparència i contractació en el sis-
tema sanitari
Tram. 390-00172/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120907 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 172/X, so-
bre transparència i contractació en el sistema sanita-
ri, amb número de tramitació 390-00172/10, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
120907).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
hàbils (del 10.07.2015 al 21.07.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.07.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Control del compliment de la Moció 173/X, 
sobre el canvi climàtic
Tram. 390-00173/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 120835 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt k de la Moció 173/X, sobre el can-
vi climàtic (tram. 390-00173/10), us informo del se-
güent:

L’Acord de Govern GOV/127/2014, de 23 de setem-
bre, va aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric, que afecta a 40 municipis de la 
Regió Metropolitana de Barcelona declarats zona de 
protecció especial mitjançant el Decret 226/2006, de 
23 de maig, i l’Acord de Govern GOV/82/2012, de 31 
de juliol. Aquest Pla inclou mesures de caràcter obli-
gatori tant per la Generalitat de Catalunya com per als 
ens locals. En aquest darrer cas, les actuacions d’àm-
bit local obligatòries s’hauran d’incorporar als plans 
locals d’actuació per a la millora de la qualitat de l’ai-
re dels municipis de mes de 100.000 habitants ubicats 
a les zones de protecció especial de l’ambient atmos-
fèric.
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Entre les mesures obligatòries hi ha:

– La tarifació dels aparcaments, amb bonificacions 
per als vehicles de baixes emissions amb els criteris 
fixats per la Generalitat de Catalunya dins del Pla.

– La identificació de les Zones urbanes d’Atmosfera 
Protegida (ZUAP).

– La reducció de la contaminació en zones escolars.

– Actuacions a executar durant els episodis ambientals 
de contaminació en coordinació amb la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 178/X, 
sobre l’amenaça gihadista
Tram. 390-00178/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 120687 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 178/X, sobre l’amenaça giha-
dista (número de tramitació 390-00178/10), us infor-
mo del següent:

En relació amb els apartats a, b i c, l’amenaça gihadis-
ta és un fenomen nou i complex que requereix, princi-
palment, una resposta estratègica i operativa als rep-
tes i als riscos que planteja. Totes les forces i cossos 
de seguretat han assolit un nivell d’especialització i de 
professionalitat amb l’objectiu d’intentar detectar sem-
pre l’existència de la versió més radical del fenomen i 
poder detenir els seus autors.

L’actual marc legislatiu ja preveu eines i mecanismes 
contra el fenomen, però a banda de canvis que per-
metin millorar-lo, és necessària la voluntat de cohesió 
per superar antigues rigideses i plantejar una estratè-
gia evolucionada i moderna a l’alçada de les amenaces 
actuals.

El Departament d’Interior continuarà donant suport a 
totes aquelles millores legislatives i propostes que per-
metin la suma del coneixement, de l’experiència i de la 
informació, en igualtat de condicions, per a la defensa 
de la seguretat pública com a objectiu comú de tots els 
cossos policials, duent a terme qualsevol actuació sota 
els principis de coordinació i de col·laboració. Així ma-
teix, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
(PG-ME) continuarà treballant de forma eficaç amb les 

institucions estatals, tal i com s’ha demostrat en els dar-
rers operatius policials contra aquest tipus d’amenaça.

La PG-ME treballa i continuarà treballant amb les al-
tres forces i cossos de seguretat per intercanviar conei-
xements, valorar les amenaces i avaluar les mesures 
de seguretat més adequades, així com posar en comú 
l’experiència de les operacions antiterroristes realitza-
des i, si ho permeten les circumstàncies, com ha pas-
sat puntualment, es duran a terme de forma conjunta 
investigacions antiterroristes i la instrucció dels casos.

Es produeixen trobades amb l’antic Centro Nacional 
de Coordinación Terrorista, actual CITCO, Centro de 
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Orga-
nizado, en què s’aborda la qüestió des d’una vessant 
analítica i on s’han realitzat contactes per valorar la 
integració plena de la PG-ME, havent sorgit un esbor-
rany de conveni.

El Cos Nacional de Policia (CNP), la Guàrdia Civil i la 
PG-ME han designat uns representants per canalitzar 
les demandes puntuals d’informació.

Quant a la coordinació i a la col·laboració amb les Po-
licies Locals, es fa efectiva a través dels contactes i de 
les reunions que es produeixen de traspàs d’informa-
ció des de les diferents comissaries.

Pel que fa a les mesures d’autoprotecció de la PG-ME, 
el Departament d’Interior vetlla per l’actualització del 
material i de les eines per seguir garantint la seguretat 
pública, la protecció de les persones i béns i el mante-
niment de l’ordre públic.

La PG-ME disposa de procediments operatius especí-
fics per diferents qüestions, entre les quals es troba el 
terrorisme. El coneixement del fenomen i de quins són 
els seus riscos són un aspecte clau en l’autoprotecció; 
per tant, es continuaran realitzant xerrades informati-
ves i formació específica sempre que sigui necessari.

En relació amb la part operativa i de planificació, les 
diferents dependències policials han adoptat mesures 
de seguretat d’acord amb el nivell d’alarma establert. 
També s’ha facilitat formació sobre mesures d’autopro-
tecció i s’han emès comunicats interns per fer difusió 
entre tots els membres. En els «brífings» previs a l’ini-
ci dels torns de treball es fa recordatori de quina és la 
situació per prendre consciència del risc que existeix.

També en l’àmbit de les mesures d’autoprotecció, la 
Direcció General de la Policia té com a objectiu, en-
tre d’altres, millorar les capacitats d’anàlisi i valoració, 
millorar la direcció i coordinació dels serveis policials 
propis, promoure les mesures preventives, reforçar els 
dispositius de seguretat que es realitzin i establir els 
mecanismes de coordinació i de seguiment entre els 
serveis policials i altres operadors o institucions afec-
tades.

Pel que fa a l’apartat d, la Direcció General per a la 
Immigració implementa diverses actuacions que con-
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tribueixen a l’acompanyament en els processos d’in-
serció, així com a la sensibilització de la societat cata-
lana en el seu conjunt. Destaquen les següents:

– El servei de primera acollida, en col·laboració amb 
l’Administració local, els agents socials i diverses en-
titats especialitzades, amb l’objectiu de promoure l’au-
tonomia personal de les persones estrangeres i cata-
lanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la 
ciutadania. Consisteix en un conjunt d’accions i re-
cursos que responen a les necessitats inicials de for-
mació i informació dels usuaris potencials i inclou 
l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns 
coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a 
Catalunya. S’adreça a les persones estrangeres immi-
grades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidià-
ria, les refugiades, les apàtrides i les retornades.

– El treball amb els ens locals en les polítiques de co-
hesió social i d’integració als barris: actuacions que te-
nen com a objecte promoure la convivència i reforçar 
la cohesió social a barris amb alt percentatge de pobla-
ció estrangera. Es té en compte la singularitat de cada 
municipi, la seva població i geografia. Els tres grans 
àmbits en els quals s’està treballant són:

Àmbit educatiu i de sensibilització: diferents iniciati-
ves educatives i de sensibilització dirigides tant a la 
població autòctona com a les persones estrangeres per 
tal de fomentar la seva participació i la dinamització 
de les associacions de les quals formen part.

Àmbit laboral: inclou actuacions dirigides a grups 
vulnerables, a dones, joves, adolescents que no acaben 
l’ESO i aturats de llarga durada amb dificultats per in-
serir-se en el mercat laboral.

Àmbit de convivència: diferents iniciatives que com-
prenen actuacions en matèria d’habitatge, d’ús de l’es-
pai públic, de treballs amb les comunitats de veïns i de 
mediació comunitària.

– Conveni de cooperació interadministrativa en pro 
de la convivència a Catalunya: col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i les dues entitats municipa-
listes més representatives de Catalunya, amb la finali-
tat de trencar tòpics i rumors infundats que existeixen 
sobre la diversitat i en pro de la convivència a Catalu-
nya mitjançant la cessió de materials, compartint i fa-
cilitant la difusió d’informació, promovent la formació 
i realitzant campanyes conjuntes, amb l’objectiu d’afa-
vorir la igualtat de tracte i la no-discriminació, millo-
rar la convivència i promoure la cohesió social. Aques-
ta cooperació interadministrativa s’articula mitjançant 
convenis de col·laboració que signen totes les parts i els 
corresponents protocols de pròrroga.

Finalment, en relació amb l’apartat e, el Departament 
de Justícia ha implementat en els centres penitencia-
ris de Catalunya un model de rehabilitació i reinserció 
propi que no discrimina per raons de creences, identi-

tat o gènere i que tracta de fomentar la integració de la 
població interna en l’entorn social.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris, mitjan-
çant la Subdirecció General de Programes de Reha-
bilitació i Sanitat, està desenvolupant tot un seguit de 
programes genèrics i específics per donar aptituds i 
capacitats a tots aquells interns que necessitin supe-
rar les mancances personals i socials que els van por-
tar a delinquir. Entre aquests programes destaquen 
els que fan referència a la intervenció en conductes 
violentes.

Atès l’increment del fenomen gihadista, la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris continuarà desenvo-
lupant els seus protocols de seguretat. Actualment està 
avaluant tot un seguit de paràmetres per implementar 
un programa específic d’intervenció que permeti in-
cidir i actuar entre la població interna susceptible de 
ser captada per aquest moviment i evitar, mitjançant la 
prevenció oportuna, que aquest fenomen es desenvo-
lupi en l’interior dels centres penitenciaris. En aquest 
sentit, es considera necessari continuar amb els pro-
grames de mediació intercultural i seguir potenciant la 
formació dels interns.

Els serveis penitenciaris catalans també actuen de ma-
nera coordinada amb els cossos de seguretat per inves-
tigar, perseguir i evitar qualsevol forma de radicalit-
zació violenta o delictiva que pugui tenir el seu origen 
en els centres penitenciaris o que impliquin a interns.

Barcelona, 6 de juliol de 2015

Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 183/X, 
sobre les propostes per al Pla d’inversions 
per a Europa
Tram. 390-00183/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 120789 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 183/X, sobre les propostes per 
al Pla d’inversions per a Europa (tram. 390-00183/10), 
us informo del següent:

Hem de tenir presents diversos factors pel que fa al Pla 
esmentat:

En primer lloc, encara no s’ha aprovat el Reglament 
que regularà el futur Fons Europeu per a Inversions 
Estratègiques (EFSI, segons les seves sigles en anglès).
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En segon lloc, els projectes que podran optar al finan-
çament del Pla han de ser financerament viables 100% 
privats o de col·laboració público-privada, que tinguin 
impacte social apreciable i que es puguin iniciar abans 
del 2017, quedant exclosos els projectes d’inversió in-
tegrament públics. Les empreses mitjanes que neces-
sitin ajuts d’entre 7,5 milions i 25 milions es poden 
adreçar directament a l’organisme europeu, i les més 
petites que demanin fins a 7,5 milions hauran de vali-
dar el projecte a través d’un intermediari financer.

I, en tercer lloc, el procediment estableix que les em-
preses han de presentar els projectes de forma indivi-
dualitzada davant el BEI; és a dir, que no passaran a 
través de la Generalitat.

Pel que fa al punt a, cal recordar que en el marc de 
l’elaboració de l’Informe sobre la inversió a Europa 
per part de la Task Force (integrada per la Comissió, el 
BEI i els estats membres), el qual era part dels treballs 
preparatoris del Pla Juncker, la Generalitat de Catalu-
nya va identificar un total de 185 projectes d’inversió 
a executar en Catalunya en el període 2015-2017, amb 
un cost total d’uns 16.000 milions d’euros.

La Generalitat va comunicar aquesta llista de projectes 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per 
a la seva inclusió en l’informe de la Task Force.

Tanmateix, els nous criteris d’elegibilitat dels projec-
tes del Pla Juncker (especialment, el fet que els pro-
jectes hagin de ser 100% privats o de col·laboració 
público-privada, quedant exclosos aquells projectes 
íntegrament públics) obliga a una profunda revisió de 
la llista de projectes presentada inicialment.

En aquests moments la Generalitat està duent a ter-
me un procés d’identificació de projectes d’inversió 
en l’àmbit de la Generalitat que es puguin implemen-
tar sota un model de col·laboració público-privada i 
que compleixen amb els requisits d’elegibilitat del Pla 
Juncker. En la selecció d’aquests projectes es tenen 
en compte les recomanacions de la moció 183/X. Un 
cop aprovada la normativa reguladora de l’EFSI i el 
Pla Juncker sigui operatiu a la tardor del 2015, la Ge-
neralitat farà una difusió entre els agents econòmics 
i socials de les oportunitats que aporta el Pla, per tal 
que siguin coneixedors i es puguin aprofitar de les 
mateixes.

Aquesta tasca permetrà disposar d’una cartera dinà-
mica en el temps de projectes susceptibles de ser pre-
sentats al Pla Juncker un cop el Reglament de l’EFSI 
sigui aprovat definitivament i el Pla sigui plenament 
operatiu (a partir de la tardor de 2015).

El procediment de presentació de projectes al Pla 
Juncker estableix que aquests siguin presentats indi-
vidualment davant el BEI per part del promotor, per 
tant els projectes privats seran presentats directament 
per les empreses al BEI, sense passar a través de la 
Generalitat.

Quant al punt b, l’objectiu del Pla Juncker és fomentar 
la inversió privada i dinamitzar l’economia per tal de 
contribuir a l’assoliment de les fites establertes en l’es-
tratègia Europa 2020 que pretén aconseguir un creixe-
ment intel·ligent, sostenible i integrador en la UE.

Els àmbits prioritaris d’inversió que recull la moció 
183/X són compatibles amb els àmbits que estableix 
la proposta de Reglament de l’EFSI. Així doncs, els 
projectes que presentarà la Generalitat al Pla Juncker 
s’encabiran dins dels àmbits proposats pel Parlament.

En relació amb el punt c, els projectes es presentaran 
directament al BEI, que serà qui finalment decidirà si 
un projecte rebrà finançament o no. El BEI informarà 
periòdicament a la Comissió sobre els projectes gesti-
onats en el marc del Pla Juncker.

Esta previst que el Departament d’Economia i Conei-
xement informi periòdicament a la Delegació del Go-
vern davant la UE sobre els projectes presentats al Pla 
Juncker per part de la Generalitat de Catalunya, a fi 
que la Delegació faci la corresponent difusió a nivell 
europeu, especialment entre els diputats de Catalunya 
al Parlament Europeu.

Finalment, quant al punt d, atès el procediment esta-
blert per presentar projectes al Pla Juncker (presen-
tació individual davant el BEI per part del promotor, 
sense necessitat de cap autorització prèvia d’una Ad-
ministració Pública), el Govern de l’Estat no tindrà 
control sobre els projectes que presenti la Generalitat 
o les empreses catalanes al Pla Juncker.

Barcelona, 7 de juliol de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 184/X, 
sobre la renda mínima d’inserció per al 2015 
i de suport a les empreses d’inserció
Tram. 390-00184/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 184/X, sobre 
la renda mínima d’inserció per al 2015 i de suport a les 
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empreses d’inserció, amb número de tramitació 390-
00184/10, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 6 de juliol de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 120841).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 31.07.2015 al 21.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Control del compliment de la Moció 186/X, 
sobre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 390-00186/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 120688 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 186/X, sobre la situació 
dels bombers voluntaris (número de tramitació 390-
00186/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, el Departament d’Interior es-
tà abordant actualment la reforma de la Llei 5/1994, 
de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments. Una de les qüesti-
ons que té en compte l’avantprojecte de llei d’aquesta 
reforma és la proposta d’inclusió en el text legal del 
reconeixement de la condició d’agent de l’autoritat als 
membres del cos de bombers voluntaris en exercici de 
les seves funcions.

En relació amb els apartats b i c, els bombers volun-
taris ja gaudeixen en l’actualitat d’un sistema que els 
permet que puguin rebre assistència sanitària gratuïta 
i percepcions per les lesions que puguin patir en acte 
de servei, així com la cobertura de les baixes per lesió 
o accident produïdes durant la prestació de serveis.

Barcelona, 6 de juliol de 2015

Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 188/X, 
sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats
Tram. 390-00188/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment del punt 4.b de la Moció 188/X, 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, 
amb número de tramitació 390-00188/10, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració atès la diversitat de 
dades sol·licitades i l’afectació a diversos departaments 
del Govern.

Barcelona, 10 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 120917).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hà-
bils (del 14.07.2015 al 23.07.2015) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 24.07.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Control del compliment de la Moció 189/X, 
sobre les mesures d’urgència social
Tram. 390-00189/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,
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Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la Moció 189/X, sobre les 
mesures d’urgència social, amb número de tramita-
ció 390-00189/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració atès la diversitat de dades a tractar.

Barcelona, 10 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 120918).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 31.07.2015 al 21.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 22.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Control del compliment de la Moció 193/X, 
sobre el Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre
Tram. 390-00193/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120834 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Moció 193/X, sobre el Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb número de 
tramitació 390-00193/10, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 120834).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 15.09.2015 al 06.10.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 07.10.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Control del compliment de la Moció 194/X, 
sobre la línia 9 del metro
Tram. 390-00194/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120840 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Moció 194/X, sobre la línia 9 
del metro, amb número de tramitació 390-00194/10, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 9 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 120840).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 15.09.2015 al 06.10.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 07.10.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació del De-
partament de Producció Vegetal i Ciència 
Forestal de la Universitat de Lleida, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01220/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 723.

Compareixença d’Agnès Pardell i Veà i M. 
Àngels Cabasés davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informin sobre 
l’aplicació de la garantia juvenil
Tram. 357-01270/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 14.07.2015, DSPC-
C 777.

Compareixença de M. Àngels Cabasés i Ag-
nès Pardell, autores del llibre «Una visión 
crítica del Plan de implantación de la garan-
tía juvenil», davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a presentar aquest llibre
Tram. 357-01352/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 14.07.2015, DSPC-
C 777.

Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana davant la Comissió de Polí-
tiques de Joventut per a explicar la política 
d’habitatge per a joves
Tram. 357-01353/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, tinguda el 14.07.2015, DSPC-
C 777.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Programa d’activitats per a la seguretat vià-
ria a Catalunya per al 2015
Tram. 335-00011/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 120832 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adop-
tat en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, pel qual s’aprova el Programa d’activitats del 
Pla de seguretat viària per al 2015, així com el text de 
referència.

Barcelona, 8 de juliol de 2015

Jordi Baiget i Cantons
El secretari del Govern

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova el Pro-
grama d’activitats del Pla de seguretat viària per al 
2015, que s’adjunta com a annex a aquest Acord, i 
s’acorda trametre’l al Parlament de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 7 de juliol de 2015.
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Acord

GOV/109/2015, de 7 de juliol, pel qual s’aprova el Pro-
grama d’activitats del Pla de seguretat viària per al 
2015.

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del 
Servei Català de Trànsit, estableix a l’article 2.4.j, com 
a funció del Servei Català de Trànsit, impulsar l’elabo-
ració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els 
programes inclosos en aquest Pla, els quals s’han de 
sotmetre a l’informe previ de la Comissió Catalana de 
Trànsit i Seguretat Viària i a l’aprovació posterior del 
Govern de la Generalitat. En aquest sentit, per l’Acord 
GOV/62/2014, de 29 d’abril, el Govern de la Genera-
litat va aprovar el Pla de seguretat viària a Catalunya 
per als anys 2014-2016.

Així mateix, per l’Acord GOV/3/2014, de 14 de gener, 
es va aprovar el Pla estratègic de seguretat viària a Ca-
talunya per als anys 2014-2020.

Correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Se-
guretat Viària, d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 
14/1997, de 24 de desembre, fer el seguiment del des-
envolupament del Pla de seguretat viària, valorar-ne el 
resultat final i elevar les conclusions al conseller del 
Departament d’Interior.

Atès que la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat 
Viària, en data 12 de juny de 2015, ha emès informe 
favorable sobre el Programa d’activitats per a la segu-
retat viària a Catalunya durant l’any 2015, i atès que la 
seva aprovació correspon al Govern, d’acord amb l’ar-
ticle 2.4.j de la Llei 14/1997, de 24 de desembre; 

D’acord amb l’article 3.l del Decret 102/1998, de 15 
d’abril, de desenvolupament de les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circu-
lació de vehicles i seguretat viària, correspon al Ser-
vei Català de Trànsit impulsar l’elaboració, cada tres 
anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclo-
sos en aquest Pla, en el marc de la Comissió Interde-
partamental, que han de ser sotmesos a informe de la 
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, apro-
vats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Go-
vern

Acorda: 

1. Aprovar el Programa d’activitats del Pla de segu-
retat viària per al 2015, que s’adjunta com a annex a 
aquest Acord.

2. Trametre el Programa d’activitats del Pla de segu-
retat viària per al 2015 al Parlament de Catalunya, un 
cop aprovat pel Govern de la Generalitat.

3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, tret del seu document annex, 
Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 
2015, que es podrà consultar a través del web del Ser-

vei Català de Trànsit del Departament d’Interior http: 
www.gencat.cat/transit.

Barcelona, 7 de juliol de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’un funcionari de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 14.07.2015

Secretaria General 

El 28 de setembre de 2015, Josep Audí i Navarro com-
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció 
pública per a ésser declarat en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria es desprèn que Josep Audí i Navarro com-
pleix les condicions i els requisits per causar drets pas-
sius de jubilació.

A la vista de la documentació aportada per Josep Audí 
i Navarro amb relació al compliment dels requisits que 
estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i modernitza-
ció del sistema de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilat Josep Audí i Navarro, amb efectes del 
29 de setembre de 2015, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
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davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Declaració de situació administrativa de ser-
veis especials d’una funcionària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 14.07.2015

Secretaria General

Per acord de la Mesa del Parlament del 28 d’octubre de 
2008, Francesca Guardiola i Sala, funcionària de car-
rera tècnica de protocol del Parlament de Catalunya, 
va ser nomenada en funcions per a ocupar el lloc de 
treball de cap de l’Àrea d’Atenció Parlamentària, grup 
A1, nivell 15.

Per Decret 125/2015, del 30 de juny de 2015, Francesca 
Guardiola Sala ha estat nomenada directora general de 
Relacions Exteriors del Departament de la Presidència.

En un escrit del 7 de juliol de 2015, Francesca Guar-
diola i Sala sol·licita ésser declarada en la situació ad-
ministrativa de serveis especials, de conformitat amb 
l’article 67.1.b dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya.

L’article 67.1.b dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya estableix que els fun-
cionaris de carrera del Parlament són declarats en situ-

ació de serveis especials si són nomenats per a ocupar 
càrrecs polítics o de confiança en qualsevol adminis-
tració pública.

De conformitat amb l’esmentat article, amb l’article 
67.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya i amb el que disposen els ar-
ticles 88.1.c i 88.2 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text 
legal de diversos preceptes legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Declarar Francesca Guardiola i Sala en la situació ad-
ministrativa de serveis especials, amb efectes del 2 de 
juliol de 2015.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015 

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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1. INTRODUCCIÓ


L’any 2004, arran de diverses queixes de 
ciutadans que no estaven d’acord amb el fet 
que l’Administració prestés un servei 
d’informació als ciutadans mitjançant un 
telèfon amb cost afegit (tarifació addicional), 
el Síndic de Greuges va iniciar una actuació 
d’ofici amb l’objectiu de valorar el cost per al 
ciutadà de la trucada als telèfons 010 i 012 i 
els serveis que la Generalitat i l’Ajuntament 
de Barcelona hi canalitzen . 


En aquella actuació, partint de la situació 
aleshores existent, es van formular diverses 
consideracions, que es reprodueixen més 
endavant, relacionades amb el preu de la 
trucada i la informació relativa a expedients 
en què el sol·licitant d’informació tenia la 
condició de persona interessada, 
fonamentalment . 


L’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona van acceptar 
parcialment les recomanacions del Síndic i 
van adoptar mesures per reduir el preu de la 
trucada als telèfons d’informació i van 
excloure de la carta de serveis dels telèfons 
012 i 010 alguns dels supòsits d’accés a 
informació de procediments en els quals els 
sol·licitants eren persones interessades . 


D’aleshores ençà, els ciutadans han continuat 
adreçant queixes al Síndic pel desacord amb 
l’ús d’aquests telèfons de tarifació especial 
per part de les administracions públiques, pel 
fet que els força a assumir un cost addicional 
per obtenir la informació o accedir a un 
servei, quan l’accés per altres mitjans 
(presencial i electrònic, fonamentalment) no 
els suposa cap cost afegit . 


Durant aquests anys també s’ha consolidat 
l’ús de telèfons amb prefix 902 per part 
d’algunes administracions catalanes, dels 
ens que en depenen i d’entitats 
concessionàries, per atendre els ciutadans i 
usuaris de serveis públics . Cal dir que els 
telèfons 902 no necessàriament tenen una 
tarifa superior a la trucada provincial . 


Tanmateix, el fet que, actualment, la majoria 
d’operadors de telefonia fixa i mòbil ofereixin 
als seus clients models contractuals de tarifa 
plana (un preu únic amb independència del 
nombre i la durada de les trucades, excepte 
les que sobrepassen l’àmbit territorial acordat 


i les trucades a telèfons de numeració especial) 
fa que aquestes trucades a números amb 
prefix 902 tinguin per a la majoria d’usuaris, i 
d’acord amb el model de contracte de telefonia 
acordat amb el seu operador, un cost específic, 
encara que s’apliqui una tarifa sense sobrecost . 
Consegüentment, aquesta circumstància, fruit 
de la configuració mateixa del mercat de 
serveis de telecomunicació a consumidors, té 
repercussió en el cost per al ciutadà de l’ús 
d’aquest canal i és un factor que cal considerar 
a l’hora d’avaluar aquests serveis . 


En paral·lel, l’expansió en l’ús de les 
comunicacions electròniques de les relacions 
entre l’Administració i el ciutadà ha fet que, 
molt probablement, una part significativa 
dels ciutadans que accedien a informació i 
serveis de les administracions a través dels 
telèfons d’informació ho facin ara per via 
telemàtica i accedeixin a la informació 
publicada en les pàgines web públiques o la 
demanin mitjançant correu electrònic . 
Aquest fet no treu que la via telefònica 
continuï sent un canal primordial per a molts 
ciutadans que cal preservar, tot i que sí que 
pot tenir incidència en el volum d’ús d’aquest 
canal i els recursos que s’hi destinen . En 
qualsevol cas, l’increment en l’ús dels mitjans 
electrònics per relacionar-se amb 
l’Administració encara fa més evident per al 
ciutadà que accedir-hi a través dels telèfons 
d’informació 012, 010 o amb prefix 902 té un 
cost afegit . 


Finalment, també cal ponderar la incidència 
en aquest àmbit de la nova regulació del dret 
d’accés a la informació pública, que consagra 
el dret a obtenir informació de les 
administracions de manera gratuïta .


Aquest conjunt de circumstàncies han portat 
la institució a valorar novament l’ús d’aquests 
dispositius i a recollir aquestes reflexions en 
un informe singular .


Amb aquest informe es pretén, doncs, no 
només recollir les consideracions que ja es 
van plantejar al seu dia i que continuen sent 
vigents, sinó també prendre-les com a punt 
de partida per reformular-les d’acord amb la 
situació actual dels serveis públics 
d’informació telefònica, tenint en compte els 
factors esmentats i, molt singularment, la 
nova configuració legal del dret a accedir a la 
informació pública . 











2. ACTUACIONS DEL SÍNDIC


2.1. Actuació d’ofici relativa als telèfons 012 i 
010 de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona


Com s’assenyala en la introducció d’aquest 
informe, fa deu anys el Síndic va tenir 
l’ocasió de pronunciar-se sobre l’ús dels 
serveis d’informació telefònica de les 
administracions públiques i el seu cost per 
als usuaris, a partir de les queixes rebudes i 
la informació facilitada sobre el 
funcionament d’aquests serveis . 


Aquelles actuacions es van ressenyar en 
l’informe anual corresponent a l’any 2004 i 
se’n va fer el seguiment en l’informe de 
l’any següent . A continuació, es 
reprodueixen, a manera d’antecedent 
d’aquest informe, les recomanacions que 
aleshores es van formular . 


“[ . . .] Com a criteri general, el Síndic considera 
que és legítim que l’Administració carregui 
una part del cost d’un servei en els ciutadans 
que l’utilitzen . Ara bé, això no vol dir que 
qualsevol servei que es canalitzi a través 
d’aquests telèfons hagi de ser de pagament .


L’any 2004 el Síndic ha recomanat a 
l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat 
de Catalunya excloure de la carta de serveis 
del telèfon 010 i 012 l’accés a la informació 
sobre expedients en què el ciutadà té la 
condició d’interessat, com és el cas de les 
persones que participen en processos 
selectius de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya .


Així mateix, el Síndic ha recomanat a 
l’Ajuntament de Barcelona que exclogui 
també del 010 aquelles trucades en què el 
ciutadà dóna una informació a un servei 
municipal, com pot ser la recollida d’animals 
morts o la neteja a la via pública . A més a 
més, li ha suggerit que valori la possibilitat 
de segregar els tràmits i les gestions del 
ciutadà a un telèfon sense tarifació 
addicional, com a mitjà més efectiu per 
apropar l’Administració municipal al 
ciutadà i facilitar-li l’accés .


Aquesta institució també ha suggerit a la 
Generalitat de Catalunya que valori segregar 
del servei del 012 la informació i 


l’assessorament als ciutadans en matèria 
de consum i els tràmits i gestions, i passar-
los a un telèfon de tarifació normal . A més 
a més, també hem indicat que s’incorpori 
una previsió perquè, quan calgui derivar la 
trucada a una unitat administrativa 
concreta, s’informi del sobrecost de la 
derivació des de la connexió 012, i es doni 
l’opció de poder trucar a través d’un telèfon 
de tarifa ordinària [ . . .]” (pàg . 30 i 31, Informe 
al Parlament 2004) .


En l’apartat corresponent a Consum, es 
recollien les consideracions del Síndic 
–d’acord amb les normes aleshores vigents– 
amb relació al preu de la trucada i les 
condicions d’accés i informació sobre el 
funcionament i el cost d’aquest servei, en 
els termes següents: 


“ [ . . .] Els telèfons 012 i 010 d’informació 
tenen establerta una tarifa per a l’usuari de 
0,55 euros cada tres minuts o fracció, més 
IVA . Aquesta tarifa es va establir mitjançant 
Ordre del Ministeri de Foment de 31 de 
juliol de 1998, en el seu equivalent en 
pessetes, i com a quantia màxima . D’aquest 
import que paga l’usuari del telèfon, dues 
terceres parts, aproximadament, remuneren 
l’operador telefònic que ofereix la connexió, 
i la resta la percep l’Administració que 
presta el servei en el cas del telèfon 012 . La 
proporció és la inversa en el cas del telèfon 
010 .


La possibilitat d’establir un servei públic 
d’informació telefònica amb un cost 
superior a la trucada ordinària, que 
compensi parcialment el cost del servei per 
a l’Administració que el presta, és 
expressament prevista a l’article 37 del 
reglament pel qual es desplega el títol III de 
la Llei general de telecomunicacions, pel 
que fa al servei universal de 
telecomunicacions, a la resta d’obligacions 
de servei públic i a les obligacions de 
caràcter públic en la prestació dels serveis i 
en l’explotació de les xarxes de 
telecomunicacions, aprovat pel Reial decret 
1736/1998, de 31 de juliol .


D’altra banda, el Síndic considera que, igual 
que en altres serveis que es presten als 
ciutadans, correspon a l’Administració 
decidir si el cost del servei d’informació 
telefònica que presta s’ha de fer repercutir 
específicament, i de forma parcial, sobre els 







que en fan ús o bé íntegrament sobre la 
col·lectivitat, a través dels pressupostos 
públics .


No obstant això, si bé és legítim que 
l’Administració carregui una part del cost 
d’un servei en els ciutadans que l’utilitzen, 
cal dir també que, certament, el cost de la 
trucada als telèfons 010 i 012 és 
significativament superior al d’una trucada 
ordinària i genera rebuig en una part dels 
ciutadans, com ho acrediten les queixes 
rebudes . Per aquesta raó, el Síndic ha 
considerat oportú plantejar la possibilitat 
de reduir el cost d’aquesta trucada . En el 
marc de les normes que regulen aquest 
servei, abans ressenyades, aquesta 
possibilitat s’ha plantejat en una doble 
direcció .


D’una banda, atès que la tarifa d’aquest 
servei s’ha establert normativament com a 
preu màxim, aquesta institució ha plantejat 
a les administracions que gestionen aquest 
servei la possibilitat de negociar amb els 
operadors telefònics que aporten la 
connexió una reducció del preu de la 
trucada, en la part del preu que remunera 
aquest operador, o bé de reduir la part del 
preu que percep l’Administració que presta 
el servei [ . . .] .


[ . . .] De l’altra, el Síndic ha traslladat al 
Defensor del Poble, atès que es tracta d’una 
competència normativa de l’Administració 
de l’Estat, la possibilitat de modificar la 
tarifa assignada normativament als telèfons 
010 i 012, que ha donat lloc a una actuació 
d’aquell comissionat parlamentari, 
actualment en tramitació . Pel que fa al 
preu d’aquestes trucades, s’ha de tenir en 
compte també que les connexions als 
telèfons 012 i 010 només són operatives des 
dels àmbits territorials de les 
administracions públiques respectives . 
Així, mentre que per a la connexió amb el 
servei 012 des de fora de Catalunya la 
Generalitat ha habilitat un telèfon amb 
prefix 902, de cost similar al de la trucada 
provincial, en el cas de l’Ajuntament de 
Barcelona, les trucades al servei 010 des de 
fora del seu àmbit territorial s’adrecen a un 
telèfon amb prefix 807, que té un cost per al 
ciutadà de 0,70 euros per minut més IVA, si 
la trucada és des d’un telèfon fix, i d’1,05 
euros minut més IVA, si es fa des d’un 
telèfon mòbil . Es tracta, per tant, d’un cost 


molt superior al del telèfon 010 i, per 
aquesta raó, el Síndic ha suggerit a 
l’Ajuntament de Barcelona que valori la 
possibilitat d’assignar a aquest servei un 
número amb un cost més semblant al 010, 
per evitar el greuge comparatiu que 
comporta la situació actual per als ciutadans 
que contacten amb els serveis 010 d’atenció 
ciutadana des de fora Barcelona, en relació 
amb els que ho fan des de la ciutat [ . . .] . 


[ . . .] Cal assenyalar que una de les qüestions 
que aquesta institució ha volgut considerar 
en el marc d’aquesta actuació ha estat la 
informació que reben els ciutadans sobre 
les tarifes assignades als telèfons 012 i 010, 
ja que, en la mesura que tenen assignada 
una tarifació addicional, entenem que cal 
garantir que el ciutadà que en fa ús conegui 
en tot cas el cost de la trucada .


Des d’aquesta perspectiva, i més enllà 
d’especificar aquesta dada en la difusió 
d’aquest servei –ens consta que és així en 
ambdós casos–, cal tenir en compte que la 
mesura més eficaç per garantir que el 
ciutadà coneix el preu del telèfon al qual 
truca és, possiblement, incorporar una 
locució prèvia i gratuïta en el moment de 
fer la trucada que informi del seu cost .


En aquest sentit, cal tenir en compte que, 
d’acord amb el que estableix el punt quart 
de l’apartat novè de l’Ordre estatal 
CTE/711/2002, de 26 de març, en la redacció 
que li ha donat l’Ordre PRE/2410/2004, de 20 
de juliol, els operadors del servei de 
consulta telefònica sobre números d’abonat 
–el servei que anteriorment prestava en 
exclusiva Telefónica amb el número 1003– 
han de facilitar als seus usuaris, per a totes 
les trucades, una locució telefònica que 
informi del preu del servei . Estableix, així 
mateix, aquesta disposició, que el preu del 
servei no podrà aplicar-se a l’usuari que 
truca fins que hagi rebut aquesta locució 
prèvia i transcorregut un període de tres 
segons .


Aquesta previsió normativa no és aplicable 
als telèfons 012 i 010, ja que es tracta de 
serveis exclosos de l’àmbit d’aplicació de 
l’ordre esmentada i fan referència a un 
altre tipus de servei diferent del regulat a 
l’Ordre CTE/711/2002, sotmès a un règim 
normatiu i de tarifació específic . D’altra 
banda, l’Ordre estatal PRE/361/2002, de 14 







de febrer, que regula els serveis de tarifació 
addicional i estableix també l’obligació de 
facilitar una locució prèvia informativa, 
exclou també expressament del seu àmbit 
d’aplicació –apartat 2 de la disposició 
transitòria primera– els serveis prestats per 
les administracions amb els números 010 i 
012 .


No obstant això, el Síndic considera que 
aquesta obligació hauria de ser també 
aplicable a les administracions que tenen 
establert un servei d’informació telefònica 
subjecte a tarifació addicional, 
fonamentalment per dos motius .


En primer lloc, perquè, com hem assenyalat, 
l’establiment d’una locució prèvia i gratuïta 
que informi del preu de la trucada és 
probablement la millor forma de garantir 
que el ciutadà coneix el cost del servei que 
està a punt de fer servir, sens perjudici 
d’altres formes de difusió d’aquest cost que 
l’Administració que presta el servei pugui 
tenir establertes .


I, en segon lloc, perquè entenem que si s’ha 
considerat oportú establir normativament 
aquesta obligació per a operadors privats 
que presten un servei telefònic amb 
tarifació addicional, amb més motiu s’ha 
d’imposar aquesta obligació quan qui 
presta el servei d’informació telefònica 
amb tarifació addicional és una 
administració pública . Dit d’una altra 
manera, si des de la perspectiva de la 
normativa reguladora dels serveis de 
telecomunicacions i la de defensa dels 
drets dels usuaris d’aquests serveis s’ha 
considerat oportú incloure aquesta locució 
prèvia als serveis amb tarifació addicional, 
com a garantia que el ciutadà coneix el cost 
del servei que demana, no sembla que hi 
hagi cap motiu, des d’aquesta mateixa 
perspectiva, per excloure d’aquesta 
obligació els serveis d’informació telefònica 
que presta l’Administració . 


Atès que la competència per regular els 
serveis de telecomunicacions correspon a 
l’Estat, el Síndic ha traslladat les 
consideracions precedents al Defensor del 
Poble, a fi que valori l’oportunitat de 
recomanar una modificació normativa en 
el sentit proposat; és a dir, que les 
administracions que presten serveis 
d’informació o atenció telefònica subjectes 


a tarifació addicional hagin d’incorporar 
també una locució prèvia i gratuïta que 
informi del preu de la trucada en el moment 
d’establir-la, en termes anàlegs als 
establerts per a la resta de prestadors de 
serveis d’informació amb tarifació 
addicional i dels serveis d’informació sobre 
número d’abonat . Aquesta proposta resta 
pendent de la resposta del Defensor del 
Poble [ . . .]”(pàg . 52 a 54, Informe al Parlament 
2004) .


2.2. Actuació d’ofici sobre les empreses 
concessionàries i autoritzades que es 
relacionen amb els usuaris mitjançant 
telèfons amb prefix 902


L’any 2011 el Síndic va iniciar una actuació 
d’ofici pel que fa a l’ús dels telèfons amb 
prefix 902 amb relació a la prestació de 
serveis públics de la Generalitat . Com a 
antecedent al que més endavant s’assenyala 
sobre aquesta qüestió, a continuació es 
reprodueixen les consideracions que el 
Síndic va formular sobre l’ús de telèfons 
902 per concertar cita per a la revisió ITV 
obligatòria de vehicles . 


“[ . . .] Des d’aquesta perspectiva, tal com 
hem assenyalat en ocasions anteriors amb 
relació als telèfons amb prefix 902 – i al 
mateix 012– , com a canals d’accés i de 
prestació de serveis gestionats per 
l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, els tràmits i les gestions que el 
ciutadà pot fer de manera telefònica no 
haurien de tenir un cost addicional amb 
relació a altres canals d’accés que són 
gratuïts, sens perjudici del cost ordinari 
propi del mitjà telefònic emprat . 


En aquest sentit, els canals d’accés a la 
prestació d’un servei que és obligatori per 
al ciutadà i que es presta sota tutela pública, 
malgrat que el prestin empreses privades 
en règim d’autorització, no han de 
comportar un cost afegit al que es deriva de 
la mateixa prestació del servei . El Síndic de 
Greuges entén, com així ho ha indicat en 
els casos assenyalats més amunt, que els 
canals d’accés a la prestació d’un servei o a 
la realització de tràmits i gestions 
relacionats amb un procediment determinat 
han de ser tots gratuïts, sens perjudici del 
cost ordinari del mitjà emprat (trucada 
ordinària, connexió a Internet, etc .) 







La institució també entén que la sol·licitud 
d’accés a la prestació del servei d’inspecció 
de vehicles no es pot considerar en si 
mateix un servei que pugui ser susceptible de 
contraprestació . Així, si determinats serveis 
addicionals que presti l’Administració 
telefònicament poden ser objecte de 
contraprestació, quan es tracta de canalitzar 
l’accés a serveis públics de prestació –i de 


recepció, en aquest cas– obligatòria, aquest 
accés no pot tenir un cost afegit per a l’usuari .


Per tot això, creiem que l’establiment d’un 
procés unificat de concertació de dia i hora 
també hauria d’incloure l’accés per via 
telefònica, amb un número de tarifació 
ordinària” [ . . .] .







3. L’ÚS DELS TELÈFONS AMB TARIFA-
CIÓ ESPECIAL A L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT I ALS AJUNTA-
MENTS DE CATALUNYA


3.1. La situació actual. Plantejament de les 
queixes i marc normatiu tarifari


Sens perjudici de casos puntuals de mal 
funcionament del servei, que es valoren 
singularment amb relació al cas concret, 
les queixes que continua rebent el Síndic 
amb relació al funcionament dels telèfons 
públics 012 i 010 se centren, 
fonamentalment, en el preu d’aquest 
servei; més específicament, en el fet que 
fer la consulta o dur a terme un tràmit a 
través d’aquests telèfons tingui un cost 
afegit, amb relació a la mateixa consulta o 
tràmit fets per altres canals de relació 
dels ciutadans amb l’Administració 
(presencial i electrònic, fonamentalment) . 


En aquest sentit, el plantejament de les 
queixes que avui dia rep el Síndic en 
aquest àmbit no difereix del que s’ha 
relatat en l’epígraf anterior . Tanmateix, la 
seva valoració, tot i partir del que aquesta 
institució ja va assenyalar, s’ha de 
confrontar necessàriament amb la realitat 
actual de funcionament d’aquests serveis 
i el context en què es presten avui dia, 
que difereix en alguns aspectes amb 
l’existent en aquell moment, tal com s’ha 
apuntat en la introducció . 


Pel que fa específicament a la regulació de 
les tarifes que s’apliquen a aquests 
serveis, la informació publicada sobre el 
servei 012 fa remissió a la Resolució de 21 
de novembre de 2012, de la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació, per la qual 
s’atribueix el número 012 al servei 
d’informació de les administracions 
autonòmiques i també a l’operador amb 
qui l’usuari tingui contractat el servei de 
telefonia . 


Tanmateix, d’acord amb el que estableix 
l’apartat tercer de la resolució indicada, hi 
ha quatre tipus diferents de tarifes per a 
l’usuari:


• Trucada gratuïta


• Preu de trucada fix: un preu únic, 
equivalent a 160 segons a preu de trucada 
ordinària, amb independència de la durada 
real de la trucada .


• Preu en funció del temps de la trucada: 


- Equivalent a la trucada ordinària


- Cost afegit o tarifa remunerada: preu 
d’establiment de trucada el doble que el 
de la trucada ordinària i preu per minut 
igual que la trucada ordinària . 


En la mesura que hi ha quatre tipus de 
tarifes diferents, cal entendre que 
l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya no informa l’usuari de quin 
tipus de tarifa, d’entre les normativament 
possibles, s’aplica a la seva trucada . 
Aquesta informació no es pot remetre a 
l’operador que l’usuari ha contractat, 
perquè està vinculada a una decisió de 
l’Administració titular del servei 012 i no 
de l’operador de telecomunicacions . Una 
altra cosa és que, si la tarifa escollida és 
l’ordinària, igualment la trucada pugui 
tenir un cost per a l’usuari en funció de 
les condicions del contracte amb el seu 
operador de telefonia, però caldria 
igualment indicar el tipus de tarifa 
escollida i l’import . 


En qualsevol cas, cal tenir en compte que 
l’apartat quart, punt 6 .b, de la resolució 
indicada imposa a l’administració que 
opti per crear el servei d’atenció telefònica 
012 l’obligació de publicar, com a mínim 
en el seu lloc web, el preu de la trucada o 
bé especificar la modalitat de preu 
escollida d’entre les establertes en la 
Resolució, obligació que no es pot 
considerar complerta amb una remissió 
genèrica a la Resolució, sense especificar 
la modalitat de tarifa o el preu concret 
que s’aplica . 


També cal tenir en consideració que, si la 
tarifa escollida és la de cost afegit, cal 
incloure una locució prèvia a l’inici de la 
trucada que informi del preu, d’acord amb 
el que estableix l’apartat 3 .3 de la Resolució 
de 21 de novembre de 2012 . S’ha pogut 
verificar que la locució prèvia a la trucada 
reprodueix la mateixa informació sobre el 
preu que recull la informació del seu lloc 
web . Consegüentment, en el cas que 







s’apliqui la tarifa amb cost afegit, també 
s’estaria incomplint aquesta obligació 
normativa pel fet de no especificar el preu 
d’establiment de trucada i per minut . 


En el cas del telèfon 010, la norma que 
regula aquest servei és la Resolució de 31 
de juliol de 2013, de la Secretaria d’Estat 
de Telecomunicacions i per a la Societat 
de la Informació, per la qual s’atribueix el 
número 010 al servei d’informació de les 
administracions locals . 


A diferència de la Resolució que regula el 
servei 012, la Resolució de 31 de juliol de 
2013 ha suprimit la modalitat de preu fix, 
i són idèntiques la resta d’opcions 
tarifàries: trucada gratuïta o per temps de 
la trucada, amb les opcions de tarifació 
ordinària o amb cost afegit, consistent en 
el doble del preu d’establiment de trucada 
i mateix preu/minut que la trucada 
d’àmbit estatal . 


S’han pogut comprovar –amb una mostra 
reduïda de municipis que no pretén ser 
representativa– que les opcions tarifàries 
adoptades han estat diverses . Així, 
Barcelona, que va ser un dels primers 
municipis catalans a incorporar el servei 
d’informació 010, manté l’opció inicial de 
tarifa remunerada que repercuteix una part 
del cost del servei en l’usuari . Alhora, i com 
a conseqüència lògica, també manté un 
telèfon amb tarifació addicional (prefix 807) 
per a trucades des de fora el seu àmbit 
territorial, tot i que les tarifes són diferents . 
En aquest sentit, la trucada des de fora de 
Barcelona a un número de tarifa ordinària 
requeriria que les trucades al 010 també 
fossin a tarifa ordinària . 


Diversos ajuntaments catalans també han 
optat per aplicar un cost afegit a l’accés al 
010, com és el cas de Lleida i Mataró . 
Altres municipis –Sitges, Sabadell i 
Cerdanyola del Vallès, entre d’altres– han 
optat per adoptar la tarifa ordinària, de 
manera que la trucada al 010 no suposa 
cap cost afegit per a l’usuari, sens perjudici 
del que s’assenyala més endavant pel que 
fa a les modalitats de contractes de 
telefonia amb tarifa plana . 


Del marc normatiu exposat, se n’extreu la 
conclusió que aplicar una tarifa amb cost 
afegit a l’ús del servei 012 i 010 és sempre 


una opció de l’administració titular del 
servei, que no ve imposada per la regulació 
estatal d’aquests serveis d’informació 
pública telefònica, que ofereix diferents 
opcions de tarifació i inclou en tots dos 
casos la possibilitat d’aplicar la tarifa 
telefònica ordinària, en funció del lloc des 
d’on es fa la trucada . De fet, és indicatiu 
que en el cas del telèfon 010, i com s’ha 
assenyalat, es constata que són diverses 
les administracions locals que han optat 
per configurar el servei 010 amb tarifes 
ordinàries de trucada metropolitana o 
local . 


També cal fer referència al telèfon 061 
CatSalut Respon, del Departament de 
Salut, que ha estat objecte de queixa, 
fonamentalment de ciutadans que s’hi 
han adreçat per concertar visita mèdica, 
tot i que aquest servei, a banda de 
canalitzar demanda d’atenció sanitària 
que no és d’emergència, també permet 
atendre consultes sanitàries i dur a terme 
alguns tràmits: renovació de la targeta 
sanitària i participació en la promoció i 
l’educació sanitàries . 


El cost de la trucada a aquest servei 
durant la segona meitat del 2014 era a 
tarifa reduïda (0,0650 euros establiment 
de trucada i 0,0115 euros el minut, IVA 
exclòs), de manera que no es pot considerar 
un servei de tarifació addicional . Tot i 
això, com que es tracta de numeració 
especial, succeeix el mateix que s’ha 
assenyalat abans per als telèfons 012 i 010 
de tarifació ordinària quan l’usuari té 
contractada una tarifa plana per a trucades 
amb el seu operador . 


Pel que fa a l’ús de telèfons amb prefix 902 
per part d’empreses concessionàries o 
autoritzades de les administracions 
públiques, cal recordar que aquests 
telèfons especials poden tenir una tarifa 
superior a les trucades provincials o 
nacionals –en funció del tercer dígit– i 
que, com a numeració especial, tampoc 
no estan incloses en les tarifes planes de 
trucades que ofereixen la majoria 
d’operadors de telefonia . Així, per 
exemple, es constata que totes les entitats 
habilitades per dur a terme la inspecció 
tècnica de vehicles tenen un telèfon amb 
prefix 902 per concertar cita prèvia, si bé 
no necessàriament tots amb un cost 







superior a la trucada ordinària . De les 
queixes plantejades pels ciutadans, se’n 
desprèn també que diversos centres 
concertats pel Servei Català de la Salut 
tenen un telèfon per sol·licitar visita de 
numeració especial, amb prefix 902 . 


En tot cas, i com ja es va indicar al seu dia, 
l’administració responsable d’aquest 
servei ha de garantir que les empreses 
autoritzades a prestar-lo no canalitzen 
l’accés dels ciutadans a través d’un telèfon 
amb tarifació addicional .


3.2. Els serveis que es presten des de les 
plataformes 010 i 012


Els serveis 012 i 010 han estat configurats 
com a serveis d’informació als ciutadans 
sobre les funcions, l’organització i les 
actuacions de l’administració que els 
presta, i aquesta continua sent la seva 
funcionalitat principal . Tot i això, inclouen 
altres serveis i prestacions que no són 
estrictament informatives . 


Així, d’acord amb la informació publicada 
per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya en el seu lloc web (http://web .
gencat .cat), el telèfon 012 és un servei amb 
les funcions següents: 


• Atenció i informació general dels serveis 
i actuacions de la Generalitat de Catalunya .


• Atenció, informació i gestió especialitzada 
per a campanyes i serveis específics . 


• Suport a la realització dels tràmits 
telemàtics de la Generalitat de Catalunya . 


D’aquesta descripció, se’n desprèn que el 
012 presta serveis d’informació, 
d’assessorament en la tramitació 
telemàtica i, malgrat la imprecisió del 
terme gestió especialitzada, sembla que 
també inclou la realització de tràmits 
concrets en procediments que gestiona 
l’Administració de la Generalitat . Així, per 
exemple, es constata que mitjançant el 012 
es pot fer efectiu el pagament de multes de 
trànsit imposades pel Servei Català de 
Trànsit i formular consultes en matèria de 
consum, d’acord amb la informació que 
figura en les pàgines web del Servei Català 


de Trànsit i l’Agència Catalana del Consum, 
respectivament . 


Així, malgrat que el servei d’informació 
sobre serveis i tràmits relacionats amb les 
seves funcions sembla que és la prestació 
dominant del 012, hi ha com a mínim dues 
tipologies de serveis que no responen 
estrictament a aquesta funcionalitat i que, 
d’altra banda, ja es van qüestionar l’any 
2004 . 


Així, en cas que el 012 mantingui una 
tarifa amb cost afegit, s’ha de reiterar que 
l’atenció a consultes i reclamacions de 
consumidors és una funció específica que 
l’Administració de la Generalitat té 
legalment atribuïda i que no es pot prestar 
mitjançant un telèfon amb tarifa especial . 


En el mateix sentit, el Síndic també va 
indicar aleshores que el pagament de 
sancions de trànsit o la informació sobre 
l’estat de tramitació d’un procediment 
sancionador de trànsit fan referència a 
actuacions relatives a un procediment 
individual en què la persona que truca és 
la persona interessada o el seu 
representant, de manera que l’accés a la 
informació o al tràmit no pot estar subjecte 
a contraprestació . 


Així mateix, cal remarcar que, d’acord 
amb la memòria del servei 012 de l’any 
2013, la tramitació de multes de trànsit 
ocupa el tercer lloc en nombre de trucades, 
amb 138 .649 trucades, per 50 .803 trucades 
de consultes relacionades amb consum . 
Consegüentment, es tracta, per volum, de 
dues de les actuacions principals que 
canalitza el telèfon 012 i que el Síndic 
entén que no poden estar subjectes a 
contraprestació . 


En el cas del telèfon 010, la finalitat 
d’aquest informe no és analitzar 
individualment els serveis que presta cada 
ens local de Catalunya que ha incorporat 
el telèfon 010, sinó que centra l’avaluació 
en el cas de l’Ajuntament de Barcelona, 
que ja va ser objecte de valoració en 
l’actuació de l’any 2004, la qual cosa 
permet establir la comparativa amb la 
situació actual . Tanmateix, les valoracions 
que se’n fan més endavant també són 
aplicables a la resta d’ens locals amb 
servei 010, en allò en què la seva  







configuració sigui anàloga a la de 
l’Ajuntament de Barcelona . 


En el cas del telèfon 010 de l’Ajuntament 
de Barcelona, la carta de serveis inclou la 
possibilitat de dur a terme un nombre 
significatiu de tràmits i gestions, a banda 
d’accedir a informació municipal . En una 
enumeració no exhaustiva se’n poden 
assenyalar els següents: altes i modificacions 
al padró municipal, volant de convivència o 
residència, llicència i assabentants d’obres, 
targeta blanca per a l’ús del transport especial, 
informació sobre procediments tributaris 
concrets, canvi d’adreça fiscal i obtenció de 
certificats de diversos tipus . 


En tots aquests casos es tracta de dur a terme 
tràmits o d’obtenir informació amb relació a 
procediments administratius concrets en els 
quals la persona que truca al 010 és la 
persona interessada . En aquest sentit, en 
l’actuació de l’any 2004 el Síndic ja va indicar 
que, a criteri seu, aquestes actuacions no 
podien estar subjectes a un cost afegit associat 
al mitjà (010) emprat per accedir-hi . 


Tanmateix, és cert que, a partir d’aquella 
actuació, l’Ajuntament de Barcelona va crear 
el telèfon gratuït (prefix 900) del civisme, amb 
la finalitat de canalitzar les trucades que 
reclamen una actuació municipal o alerten 
d’una situació determinada que ha de ser 
objecte d’actuació municipal i que tenen per 
fonament un interès comunitari .


Es constata que aquest telèfon gratuït del 
civisme es manté actualment i ha ampliat el 
seu ventall de serveis, alguns dels quals no 
estan estrictament vinculats a actuacions de 
civisme . No obstant això, cal reiterar que la 
creació d’aquest servei no resol el fet que un 
010 amb tarifació addicional continua sent un 
canal per accedir a tràmits i informacions de 
procediments que el ciutadà té oberts amb 
l’Ajuntament i que no poden ser objecte de 
remuneració . 


3.3. L’evolució en l’ús dels serveis públics 
d’informació telefònica


Els telèfons 010 i 012 van néixer amb la 
voluntat d’oferir als ciutadans un canal de 
comunicació amb les administracions que els 
donen servei, com a alternativa a la 
comunicació presencial .


Alhora, l’ús dels telèfons d’informació pública 
de numeració especial, expressament 
previstos en la normativa estatal de 
telecomunicacions, tenen l’avantatge de ser 
fàcils de localitzar i recordar per als ciutadans 
i permeten a l’Administració organitzar 
l’accés telefònic a la informació general a 
través d’una única plataforma . 


Cal tenir en compte, a més, que, en el moment 
de crear-se, la comunicació electrònica entre 
les administracions i els ciutadans era encara 
relativament limitada, i encara ho era més la 
possibilitat de formalitzar tràmits per via 
electrònica . En aquest context, l’ús dels 
telèfons 010 i 012 era, en molts casos, l’única 
alternativa real a l’accés presencial i, per 
aquest motiu, tenia un valor significatiu per 
als ciutadans . 


Per totes aquestes raons, el Síndic va valorar 
positivament la creació d’aquests serveis, 
sens perjudici de qüestionar-ne els aspectes 
que calia millorar . 


Actualment, però, l’ús dels mitjans electrònics 
per relacionar-se amb l’Administració està 
molt més estès entre la població . Al mateix 
temps, la publicació d’informació en els llocs 
web de les administracions ha experimentat 
un creixement molt significatiu, reforçat per 
les obligacions de publicitat activa que imposa 
la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon 
govern, i les que preveu la Llei catalana 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern, que ha 
entrat en vigor poc després de cloure aquest 
informe . Així mateix, progressivament s’han 
incorporat a la tramitació electrònica 
actuacions la major part de les quals abans 
només es podien de fer de manera presencial 
o telefònica .


I, molt singularment, cal tenir en compte que 
l’accés a la informació pública i a la realització 
de tràmits de forma electrònica no té un cost 
afegit per al ciutadà, a diferència de les 
trucades al 010 i 012, quan l’Administració ha 
optat per una tarifa remunerada .


Es desconeix la incidència que el cost de la 
trucada pot tenir en la decisió del ciutadà a 
l’hora d’utilitzar un canal o un altre . En 
qualsevol cas, sembla que és un fet que 
l’ús del mitjà telefònic en la relació amb 
les administracions pateix un descens 







progressiu, tot i que pronunciat . A tall 
d’exemple, es pot esmentar la memòria 
d’activitat del servei 012 l’any 2013, que 
només entre els anys 2010 i 2013 reflecteix 
una davallada de trucades de 2,675 .743 a 
1,294 .999 .


Això no significa que convingui suprimir 
els telèfons d’informació amb numeració 
especial, que continuen sent un mitjà molt 
utilitzat i eficient per comunicar-se amb 
l’Administració i escollit com a primera 
opció per un nombre rellevant de ciutadans, 
però sí que comporta la necessitat de 
reflexionar si els paràmetres amb què es 
van configurar encara són plenament 
vàlids o convé plantejar-ne l’adaptació a 
un nou entorn . 


Des de la perspectiva dels canvis en 
l’entorn en què cal situar l’ús dels telèfons 
010 i 012 hi ha una altra circumstància que 
ha esdevingut rellevant i que té incidència 
en el cost del servei per a l’usuari, malgrat 
que no depèn de la tarifa escollida per 
l’administració titular del servei 012 o 010 . 


Així, en els darrers anys s’ha estès entre 
els operadors de telefonia la pràctica 
d’oferir als seus clients de fix i mòbil 
tarifes planes de trucades que, amb algunes 
variacions lligades a la política d’ofertes de 


cada operador, tenen en comú que 
ofereixen als seus clients un preu únic per 
a les trucades provincials o metropolitanes, 
independentment del nombre i la durada . 
Aquestes ofertes exclouen, però, les 
trucades d’àmbit superior al provincial o 
estatal (mòbils) i les fetes a números 
especials com ara el 012 i 010 . 


Això comporta que les trucades als 
números 010 i 012 figurin en les factures 
dels usuaris de forma separada i es facturin 
íntegrament per la seva durada i tarifa 
separadament de la tarifa plana . D’aquesta 
manera, i encara que l’Administració no 
hagi optat per una tarifa amb sobrecost, 
l’operador facturarà separadament aquesta 
trucada, a tarifa ordinària i en funció de la 
seva durada, de manera que per al ciutadà 
sempre tindrà un cost afegit per raó del 
model contractual acordat amb el seu 
operador de telefonia . 


Per aquesta raó, caldrà tenir en compte 
aquesta circumstància si es vol valorar el 
cost efectiu per als ciutadans de les 
trucades als números 010 i 012, malgrat 
que ve determinada per una pràctica 
comercial dels operadors de telefonia i no 
per una decisió de l’administració que 
presta el servei .











4. VALORACIÓ DEL SÍNDIC


4.1. L’Administració no pot facilitar 
informació processal o l’accés a tràmits 
mitjançat un telèfon amb cost afegit


Ja s’ha assenyalat que els telèfons 010 i 012 
no han estat mai un canal exclusivament 
d’informació general sobre l’Administració . 
La lògica organitzativa de mirar d’utilitzar 
una plataforma ja creada i contrastada per 
oferir altres tipus de serveis, si bé és positiva 
des de la perspectiva de l’aprofitament de 
recursos i de facilitar al ciutadà la 
comunicació amb l’Administració, té el seu 
límit quan es tracta de telèfons amb tarifació 
addicional, ja que els telèfons d’informació 
públics no poden ser un canal retribuït per 
accedir a tràmits o informacions que 
l’Administració ha d’oferir de forma gratuïta; 
fonamentalment, les relacionades amb 
procediments concrets en els quals el ciutadà 
participa o és persona interessada . 


Aquest plantejament i els motius que el 
fonamenten, que ja es van argumentar l’any 
2004 i figuren ressenyats en l’apartat 2 
d’aquest informe, continuen sent plenament 
vigents actualment i aplicables a tots els 
tràmits i informacions relacionats amb 
procediments administratius concrets en 
què qui truca és l’interessat i que es canalitzin 
a través de telèfons d’informació pública 
amb tarifació addicional . 


Així, si el telèfon 012 de l’Administració de la 
Generalitat està subjecte a tarifació 
addicional, tots els serveis i els tràmits que 
aquesta administració permeti dur a terme a 
través d’aquest telèfon s’haurien de 
traslladar a un telèfon sense cost afegit per 
les raons ja assenyalades . En qualsevol cas, 
la informació feta pública sobre el servei 012 
hauria d’especificar la tarifa aplicada a les 
trucades, d’entre les opcions normativament 
establertes, sens perjudici de remetre a 
l’operador de l’usuari pel que fa a les 
característiques de facturació del model de 
contracte de telefonia que aquest darrer hagi 
formalitzat . 


També, en el cas de l’Ajuntament de 
Barcelona, aquestes consideracions són 
plenament vigents i aplicables . Ja s’ha 
assenyalat que aquest ajuntament manté 
actualment un servei 010 amb cost afegit i 


un nombre molt rellevant d’actuacions que, 
d’acord amb el plantejament indicat, no 
hauria formar part de la carta de serveis del 
010, de manera que aquelles consideracions 
continuen plenament vigents i cal 
reiterar-les . 


És comprensible l’interès de les 
administracions a aprofitar una estructura 
organitzativa ja creada per afegir-hi altres 
serveis i prestacions que ja no són 
d’informació general i millorar-ne així 
l’eficiència, però, per les raons indicades, la 
contrapartida ha de ser que aquesta atenció 
telefònica no tingui cost afegit per al ciutadà . 


Pel que fa a l’ús de telèfons amb prefix 902 
per part d’empreses i entitats que presten 
serveis per compte de les administracions 
catalanes (empreses autoritzades per fer 
inspeccions ITV i centres sanitaris concertats, 
per assenyalar-ne només els supòsits que 
han generat queixa al Síndic), cal remarcar 
que es tracta d’una pràctica perfectament 
legítima en la relació entre particulars, sens 
perjudici del que estableix el Codi de consum 
pel que fa a l’atenció telefònica a reclamacions 
de consumidors . Tot i això, el plantejament 
recollit en l’apartat 2 .2, en el sentit que quan 
aquestes empreses i entitats presten un 
servei públic per compte de l’Administració 
han de disposar d’un telèfon de sense 
tarifació addicional per atendre els usuaris 
del servei, continua plenament vigent i s’ha 
de reiterar . L’administració titular del servei 
ha de vetllar perquè sigui així . 


A les consideracions anteriors, que són una 
reiteració de les formulades al seu dia –atès 
que es mantenen, si més no parcialment, les 
circumstàncies que les van motivar–, cal 
afegir-n’hi ara de noves, fruit d’una valoració 
de l’entorn actual, que es descriu en l’apartat 
precedent .


4.2. L’accés telefònic a l’Administració no 
pot tenir un cost afegit quan l’accés 
electrònic i presencial són gratuïts


Una de les raons adduïdes per fonamentar 
la decisió de crear un telèfon d’informació 
pública amb tarifació addicional ha estat el 
valor afegit que suposava per al ciutadà, 
amb relació a la situació anterior, disposar 
d’una plataforma organitzada i única que 
donés cobertura a aquest servei i, al 







mateix temps, la legitimitat de repercutir 
en els usuaris una part del cost d’aquesta 
organització creada expressament per 
donar-hi servei . 


Aquest plantejament, que podria ser 
defensable en altres circumstàncies o per 
a altres serveis, sembla difícilment 
sostenible davant el creixement 
exponencial de l’ús dels mitjans 
electrònics (i una correlativa davallada de 
l’ús del canal telefònic) per accedir a les 
mateixes prestacions o serveis i sense 
cost afegit . L’ús d’una plataforma 
electrònica que ofereix informació i 
permet dur a terme tràmits també 
requereix l’organització de recursos i una 
estructura que ho faci possible, i també 
és, sens dubte, una alternativa a la gestió 
presencial que afavoreix el ciutadà que en 
fa ús . L’accés electrònic no està subjecte, 
en cap cas, a tarifa remunerada i no 
comporta per a l’usuari cap cost afegit al 
de la contractació de banda ampla, si fa 
servir la seva connexió particular . 


Per aquest motiu, des d’aquesta 
perspectiva tampoc no es pot justificar un 
tracte tarifari diferent d’un canal i l’altre . 


4.3. L’accés a informació pública és un 
dret que no pot ser objecte de 
contraprestació


L’accés a la informació en poder de les 
administracions públiques es configura en 
el Conveni 206 del Consell d’Europa i en la 
majoria dels sistemes jurídics del nostre 
entorn com un dret ciutadà, subjecte a 
limitacions que només es poden establir 
per llei i que s’han d’aplicar restrictivament . 
L’exercici d’aquest dret ha de ser gratuït, i 
l’expedició d’una còpia o la transposició a 
un format diferent són els únics elements 
que poden ser objecte de contraprestació a 
l’exercici del dret d’accés . 


Aquesta configuració legal ha estat 
recollida per la Llei estatal 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern, i figura en la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon 
govern, que recentment ha entrat en vigor . 


Si l’exercici del dret d’accés a la informació 
pública ha de ser gratuït, sembla que 
aquesta previsió legal és difícilment 
compatible amb un servei telefònic subjecte 
a tarifa remunerada, ja que aquest servei té 
com a funció principal facilitar informació 
sobre l’organització, els serveis i les 
actuacions de les administracions 
públiques . 


Alhora, les normes sobre accés a informació 
pública també preveuen l’obligació de 
publicar a la seva seu electrònica, sense 
necessitat de petició prèvia (publicitat 
activa), un seguit d’informacions sobre la 
seva organització, serveis i activitat, de 
manera gratuïta i en formats adequats 
perquè siguin accessibles i comprensibles . 


En definitiva, la nova regulació del dret 
d’accés a la informació pública comporta 
un reconeixement explícit d’aquest dret 
ciutadà i l’establiment de mecanismes per 
exercir-lo, i també configura un nou entorn 
en matèria d’informació pública que no és 
compatible amb vies d’accés subjectes a 
contraprestació . 


Aquest nou marc legal hauria de comportar, 
a criteri del Síndic, que es modifiqués la 
regulació vigent dels números 010 i 012 per 
suprimir l’opció de tarifació addicional . Tot 
i així, amb independència d’aquesta 
iniciativa, que és competència de 
l’Administració de l’Estat, el Síndic entén 
que obliga des d’ara les administracions a 
prestar el servei d’informació telefònica de 
forma gratuïta .


4.4. Els operadors de telefonia han 
d’incloure en les seves ofertes de tarifa 
plana els telèfons d’informació pública 
que no tenen tarifació especial


S’ha assenyalat anteriorment que les 
tarifes aplicables als telèfons d’informació 
de les administracions amb numeració 
abreujada està establerta en la regulació 
estatal de telecomunicacions, tot i que les 
ofertes comercials dels diversos operadors 
també condicionen el cost que pugui tenir 
la trucada per al ciutadà . 


Aquesta circumstància es fa especialment 
evident amb la proliferació d’ofertes de 
tarifa plana, que habitualment exclouen 







els números curts d’informació pública, 
juntament amb la resta de serveis de 
numeració especial que no siguin gratuïts . 


Aquesta pràctica comercial, que es dóna 
actualment tant en telefonia fixa com 
mòbil, és especialment rellevant, perquè, 
encara que l’administració titular del servei 
apliqui una tarifa ordinària, l’operador de 
telefonia facturarà separadament aquesta 
trucada .


Tanmateix, no sembla que hi hagi 
impediments tècnics ni raons econòmiques 
que impedeixin als operadors de telefonia 
donar el mateix tractament a les trucades 
als números 010 i 012 amb tarifa ordinària 
que a les fetes a números de nou xifres amb 
tarifes equivalents . 


En aquest sentit, cal recordar que com que 
no hi ha una tarifació addicional en aquests 
casos incloure’ls en l’oferta de tarifa plana 
no hauria de tenir una incidència econòmica 
per a l’operador diferent de les trucades als 
números que ja en formen part . Així mateix, 
no es pot considerar raonable un tracte 
comercial diferenciat que discrimini les 


trucades a un número determinat només 
per la seva configuració com a numeració 
especial, i no per l’import econòmic que 
l’operador ha d’assumir . 


Per les raons indicades, el Síndic considera 
que hauria de ser obligatori per als operadors 
de telefonia aplicar el mateix tracte comercial 
als números d’informació 010 i 012 no 
remunerats que s’apliqui a les trucades a 
números ordinaris amb tarifació equivalent . 


Atès que aquest plantejament incideix 
directament en les ofertes comercials 
d’empreses privades que operen en el sector 
de telecomunicacions, modificar la situació 
actual requeriria que l’administració amb 
competència per regular les relacions entre 
els operadors d’aquest sector i els seus 
clients impulsés un canvi normatiu amb 
aquesta orientació . 


Aquesta modificació s’hauria de fer 
extensiva, en la mesura que resulti 
tècnicament viable, a les numeracions amb 
prefix 902 que operen com a canal d’accés a 
serveis públics i que no tenen tarifació 
addicional .











5. RECOMANACIONS


El Síndic recomana d’una manera especial 
el següent:


• L’Administració no pot facilitar 
informació processal o l’accés a tràmits 
mitjançant un telèfon amb cost afegit . 
Com ja va indicar la institució fa uns 
quants anys, l’accés telefònic a informació 
sobre procediments singulars i a fer un 
tràmit processal (pagament de multes, 
conèixer l’estat de procediments concrets 
o formular una sol·licitud, entre d’altres) 
s’ha de facilitar mitjançant un telèfon de 
tarifació ordinària . Intervenir en 
procediments en què el ciutadà té la 
condició de persona interessada i ser-ne 
informat és un dret que no pot estar 
subjecte a contraprestació per raó del 
canal escollit per accedir-hi .


• Les empreses i entitats que presten serveis 
per compte de les administracions no poden 
disposar de telèfons amb prefix 902 de 
tarifació addicional per atendre els usuaris 
del servei . Les administracions titulars 
d’aquests serveis han de vetllar perquè les 
empreses autoritzades o concessionàries 
compleixin aquesta obligació . 


• L’accés telefònic a l’Administració no 
pot tenir un cost afegit quan l’accés 
electrònic i presencial són gratuïts . La 
repercussió d’una part del cost d’un servei 


o d’una prestació en els usuaris no pot 
dependre del canal d’accés . L’accés 
electrònic a informació pública i a tràmits 
és l’opció escollida per cada vegada més 
usuaris i aquest canal no té un cost afegit . 


• L’accés a informació pública és un dret 
que no pot ser objecte de contraprestació . 
La legislació de transparència i accés a la 
informació pública consagra el principi 
que l’accés a la informació pública ha de 
ser gratuït, en línia amb la regulació dels 
països del nostre entorn . El Síndic 
considera que aquest dret d’accés gratuït 
és incompatible amb l’existència de 
telèfons públics d’informació amb tarifació 
addicional o tarifa remunerada i recomana 
que es converteixin a serveis de tarifació 
ordinària .


• Els operadors de telefonia han d’incloure 
en les seves ofertes de tarifa plana els 
telèfons d’informació pública que no 
tenen tarifació especial . El Síndic farà 
arribar al ministeri competent per regular 
el mercat de telecomunicacions, a través 
del Defensor del Poble, la recomanació 
d’establir l’obligació per a tots els 
operadors de telefonia d’oferir als seus 
clients el mateix tractament comercial 
per als telèfons d’informació pública 
sense cost afegit que ofereixin per a altres 
telèfons de numeració ordinària i amb 
tarifació equivalent . Aquesta previsió 
s’hauria de fer extensiva als telèfons amb 
prefix 902 sense tarifació addicional . 
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