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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 facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 18.12.2020, DSPC-P 128

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda els dies 17 i 18 de desembre de 2020, 
ha debatut el Dictamen de la Comissió d’Empresa i Coneixement referent al Projec-
te de llei de facilitació de l’activitat econòmica (tram. 200-00010/12) i les esmenes 
reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
123 i 124 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de facilitació de l’activitat econòmica

Preàmbul
Un dels principis rectors de les polítiques públiques estableix que la Generalitat 

ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor 
tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les con-
dicions de competència, i que ha de protegir especialment l’economia productiva, 
l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les petites i mitjanes empreses, tal com 
determina l’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, l’article 160.1 de l’Es-
tatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, 
que, respectant el principi d’autonomia local, inclou les relacions entre les institu-
cions de la Generalitat i els ens locals.

Les persones que volen emprendre un negoci i les empreses ja consolidades 
s’han de relacionar de manera imprescindible amb les diferents administracions pú-
bliques, ja sigui per a intercanviar informació, per a fer una consulta o per a complir 
les obligacions legals i reglamentàries. Aquesta relació necessària i imprescindible 
pot ésser efectiva, eficient i beneficiosa per a l’impuls de l’economia o pot ésser una 
barrera que redueixi la competitivitat dels negocis.

La protecció del medi ambient, la salut, la seguretat de les persones i els béns, 
i la defensa dels consumidors són raons imperioses d’interès general que poden fer 
necessari que les administracions públiques autoritzin determinades activitats eco-
nòmiques o hagin de disposar d’informació sobre les activitats que s’exerceixen en 
un determinat àmbit territorial i, a vegades, que hagin de supervisar i autoritzar 
aquestes activitats. Concretament, bona part de l’activitat econòmica que exerceixen 
les empreses requereix la intervenció dels ajuntaments. Això fa que els ens locals 
tinguin un paper essencial, com a administració competent, en els procediments 
establerts, d’una banda, pel text refós de la Llei municipal i de règim local de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, i, de l’altra, per les lleis 
sectorials que regulen els diversos àmbits materials en què les activitats econòmi-
ques poden tenir incidència.

Ara bé, cal que les unitats administratives amb competència en aquestes qües-
tions vetllin perquè aquests processos de recollida d’informació i d’autorització, si 
escau, no comportin una càrrega burocràtica desmesurada per a les empreses. Càr-
rega que no sols no els aporta gens de valor afegit, sinó que en minva la competiti-
vitat, tant en termes absoluts com en termes relatius.

El camí de la modificació normativa per a la supressió de barreres innecessàries 
per a l’activitat econòmica es va iniciar amb l’aprovació, el febrer del 2011, del Pla 
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de racionalització normativa, que va comportar la derogació de 246 disposicions. 
Posteriorment, va tenir una importància rellevant l’aprovació, cap al final del 2011, 
de les lleis conegudes com a òmnibus, com a primer pas en l’objectiu d’aprofundir 
en el procés de simplificació administrativa amb la reducció de les càrregues, per a 
cercar la reactivació de l’activitat econòmica.

A Catalunya, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, va ésser rellevant des del punt de vista 
de la simplificació administrativa, ja que va incorporar per primera vegada el prin-
cipi d’intervenció mínima, va regular extensament les mesures de simplificació ad-
ministrativa i va establir la regulació general de les potestats de control i inspecció.

Així mateix, cal tenir en compte que la normativa en l’àmbit de l’ús dels mitjans 
electrònics en el sector públic va establir el model català d’administració electròni-
ca l’any 2010 per tal de permetre que les relacions de les administracions públiques 
amb els ciutadans fossin més àgils, més eficaces i més eficients.

Posteriorment, l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, ha permès assolir dues fites impor-
tants que aquesta nova llei vol seguir desenvolupant.

En primer lloc, ha servit per a consolidar la Finestreta Única Empresarial com a 
instrument per a impulsar un model de relació entre les empreses i l’Administració 
en què l’empresari se situa al centre i col·labora amb l’Administració per a dissenyar 
un servei més àgil i eficient gràcies a una major interacció i interconnexió entre les 
administracions públiques catalanes.

En segon lloc, el fet d’entendre la simplificació administrativa no pas com una 
obligació de les administracions públiques, sinó com un veritable dret de la ciutada-
nia, les empreses i els professionals, ha permès millorar els procediments regulats 
per les normatives locals, mantenint l’autonomia dels ens locals, i per les normatives 
sectorials dels àmbits competencials de la Generalitat, de manera que, sense renun-
ciar a la protecció de l’interès general, s’han pogut reduir els terminis i ha augmentat 
l’eficiència dels recursos en els procediments d’autorització i control de les activitats 
econòmiques, la qual cosa ha repercutit directament en la reducció de costos a les 
empreses i en la reactivació de l’activitat econòmica i l’ocupació.

Pel que fa a la primera fita, els avenços dels darrers anys de les tecnologies de la 
informació i la comunicació fan possible que el model de relació evolucioni, de ma-
nera que les empreses no tan sols siguin al centre, sinó que treballin conjuntament 
amb l’Administració i facin possible la transformació tecnològica de les polítiques 
públiques. En aquest nou estadi, respectant el marc bàsic de la normativa de proce-
diment administratiu i el model català d’administració electrònica, la relació entre 
els titulars d’una activitat econòmica i les administracions pot ésser exclusivament 
digital i permetre una recollida més àgil i eficient de les dades que l’Administració 
necessita de l’activitat que empreses i professionals porten a terme. A la vegada, pot 
permetre d’emprar aquestes dades per a prestar uns serveis amb un alt valor afegit i 
amb un component totalment innovador, i pot servir igualment per a finalitats d’es-
tadística oficial, tot respectant la normativa de protecció de dades. D’aquesta ma-
nera, se supera l’enfocament tradicional, que entenia la relació electrònica amb les 
empreses com una transposició del que tradicionalment es fa presencialment i en 
suport de paper, ja que, tot i ésser possible la gestió electrònica de les diferents fases 
del cicle de vida de l’empresa, la mirada i l’enfocament d’aquesta regulació no eren 
digitals, sinó que continuaven essent analògics.

Amb aquesta llei, la regulació de la relació amb les empreses és essencialment 
digital i està en concordança amb l’evolució del marc català d’administració electrò-
nica, sens perjudici de poder continuar prestant serveis per altres canals quan cal-
gui. L’empresa és la propietària de les seves dades i qui en manté el control.



BOPC 770
28 de desembre de 2020

1.01.01. Lleis 5 

Respecte a la segona fita assolida per la Llei 16/2015 amb relació a la simplifica-
ció administrativa, cal dir que la implantació de noves formes de treball col·laboratiu 
amb el personal de les diferents administracions públiques catalanes ha permès re-
collir el coneixement que el personal tècnic de l’àmbit municipal té de les activitats 
econòmiques i de llurs dificultats en el dia a dia, i, alhora, dissenyar solucions més 
operatives i impulsar els canvis.

Aquesta forma de treball, d’una banda, va permetre connectar diversos àmbits 
de competències, organitzacions i persones que treballen amb la finalitat que les 
empreses es puguin instal·lar en qualsevol part del territori català de manera àgil 
i ràpida. D’altra banda, va permetre fer un pas més en la simplificació dels règims 
d’intervenció de l’Administració local relacionats amb l’emplaçament del negoci o 
l’establiment empresarial, i en la determinació del règim d’intervenció davant d’una 
activitat de nova aparició, per tal com va fer desaparèixer la distinció entre declara-
ció responsable i comunicació.

Aquesta llei estableix un marc regulador comú, d’acord amb els paràmetres de la 
Unió Europea i amb ple respecte pel principi d’autonomia local i per les competèn-
cies dels ens locals, sobre els règims d’intervenció aplicables a l’obertura dels esta-
bliments per mitjà del règim de comunicació amb l’aportació d’un certificat tècnic i, 
si cal per la dimensió o la capacitat dels establiments, d’un projecte tècnic que des-
crigui de manera més acurada el compliment normatiu de l’activitat per tal de pro-
tegir l’interès general. Aquesta mesura permet regular els règims d’intervenció per 
a tots els establiments, no sols per a les activitats innòcues i de baix risc que esta-
bleixen els annexos de la Llei 16/2015, sinó també per a les activitats que tenen una 
regulació sectorial però que no tenen establert el règim d’intervenció per a l’obertura 
de l’establiment o no han incorporat les competències municipals en llur regulació.

Finalment, fruit del procés de participació, s’ha vist la necessitat d’evolucionar i 
sistematitzar els procediments de control ex post que establia la Llei 16/2015, i que 
són aplicables en cas que la normativa sectorial no en reguli d’específics. També 
s’estableix un règim sancionador d’aplicació supletòria per a ajudar eficaçment al 
compliment dels requisits normatius.

En definitiva, la finalitat principal d’aquesta llei és impulsar l’activitat econòmi-
ca en l’entorn digital, establint els principis, criteris i instruments que han d’aplicar 
les administracions públiques de Catalunya per a fer possible una relació amb els 
titulars de les activitats econòmiques més àgil i eficient que, d’una banda, redueixi 
les càrregues administratives a les empreses i els professionals i simplifiqui el marc 
d’intervenció pública, i, de l’altra, dissenyi serveis proactius basats en la gestió i 
l’anàlisi de les dades aportades, que essencialment han d’ésser digitals.

Aquesta llei consta de quaranta-nou articles agrupats en tres títols, i de setze dis-
posicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria, set 
disposicions finals i un annex.

El títol primer estableix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions.
El títol segon regula el model de relació entre l’empresa i les administracions pú-

bliques i s’estructura en quatre capítols.
El capítol primer regula els aspectes generals d’aquesta relació i inclou els princi-

pis i deures sobre els quals se sustenta, tant de les persones que volen acomplir una 
activitat econòmica o que ja en són titulars, com de les administracions públiques, 
que han de fer possible la transformació digital en la relació de l’Administració amb 
les empreses.

El capítol segon regula el model de finestreta única empresarial, que permet a 
les empreses i als professionals fer, des d’un únic punt, amb independència de l’ad-
ministració responsable, tots els tràmits necessaris per a llur activitat. Per tal que 
aquests tràmits es puguin fer digitalment, es regula un portal únic per a les acti-
vitats econòmiques, com a canal electrònic de relació de la Finestreta Única Em-
presarial. Aquest portal inclou l’àrea privada, espai que integrarà totes les relacions 
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de l’empresa amb l’Administració. Com a novetat, es crea el Directori d’empreses, 
establiments i registres, que ha de permetre recollir tota la informació que tenen les 
diferents administracions sobre els titulars de les activitats econòmiques i dels esta-
bliments on s’acompleixen.

Aquest capítol també regula la transformació que han d’experimentar les ad-
ministracions per a passar a gestionar dades en lloc de formularis. Per a fer pos-
sible la gestió de les dades aportades, es regulen l’estandardització d’aquestes, en 
concordança amb l’evolució del model català d’administració digital, la figura de 
l’identificador únic de l’establiment i la tramitació unificada, com a mecanismes de 
simplificació que fan possible que l’empresa doni les dades una única vegada, sens 
perjudici que les administracions públiques puguin disposar de les que necessitin 
en cada moment.

El capítol tercer regula la governança d’aquest model de relació i crea la Comis-
sió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica. També estableix les funcions de 
l’Oficina de Gestió Empresarial, com a impulsora de la Finestreta Única Empresa-
rial, i dels organismes responsables de les solucions tecnològiques, com a principals 
actors d’aquesta governança.

El capítol quart se centra en els mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica. 
S’hi defineixen els projectes empresarials estratègics per a Catalunya i els altres me-
canismes complementaris i de col·laboració possibles. També es regulen el procedi-
ment de defensa dels drets i els interessos dels operadors econòmics.

El títol tercer regula l’activitat econòmica i s’estructura en cinc capítols.
La secció primera del capítol primer estableix els principis generals de la regu-

lació de l’activitat econòmica. Determina que, en termes generals, els règims d’in-
tervenció han d’ésser de control posterior, comunicació i declaració responsable, i 
tan sols es pot establir un règim de control previ en els casos en què hi hagi raons 
imperioses d’interès general que ho justifiquin.

La secció segona concreta que el règim d’intervenció municipal aplicable als es-
tabliments en què s’exerceix una activitat és el de comunicació. Aquesta secció evo-
luciona, respecte al que estableix la Llei 16/2015, eliminant el règim de declaració 
responsable i establint només un règim d’intervenció, el de comunicació, per a tots 
els establiments on s’acompleix una activitat econòmica recollida en l’annex. Així 
mateix, regula, entre altres aspectes, la presentació de la comunicació i la documen-
tació que s’ha d’aportar.

El capítol segon regula les obligacions de les administracions d’oferir passarel·les 
de pagament que permetin a les empreses fer el pagament a distància de les taxes 
associades a un procediment. La plena aplicació de l’administració electrònica no-
més serà totalment efectiva si totes les fases de la tramitació es poden fer de forma 
electrònica, inclòs el pagament de les taxes.

El capítol tercer determina el control que s’ha d’exercir sobre aquestes activitats 
econòmiques, diferenciant el procediment de comprovació de requisits formals del 
de comprovació de requisits materials.

El capítol quart regula les multes coercitives i el capítol cinquè estableix el règim 
sancionador per als casos en què s’incompleixi la norma.

Les disposicions addicionals recullen manaments a l’Administració de la Gene-
ralitat per tal d’assolir el model de finestreta única empresarial, que comporta l’ho-
mogeneïtzació organitzativa i l’ús de solucions interoperables i serveis transversals. 
Entre aquests manaments, destaquen la creació del Directori d’empreses, establi-
ments i registres; l’impuls de la connexió de les àrees privades; la incorporació en 
els procediments administratius de la vinculació de l’eina de la cerca guiada; l’im-
puls dels serveis transversals que facilitin la localització de les empreses; l’establi-
ment de mecanismes d’identificació i signatura de tràmits i serveis digitals, i l’im-
puls de programes de formació en l’ús d’eines digitals. Així mateix, en l’àmbit de les 
competències locals, cal destacar les disposicions addicionals que estableixen mesu-
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res de cooperació i assistència als governs locals necessàries per a l’aplicació de la 
Llei i el reconeixement del marc competencial del municipi de Barcelona. Es crea 
la figura de la persona autoritzada i s’estableix l’aplicació de la Llei a l’activitat eco-
nòmica de les entitats sense ànim de lucre i altres persones jurídiques. Finalment, 
s’inclou un manament al departament que gestiona la Finestreta Única Empresarial 
perquè elabori un informe on s’analitzi el grau d’aplicació d’aquesta llei, el grau del 
compliment i l’impacte dels règims d’intervenció administrativa.

Les disposicions transitòries delimiten de manera precisa l’aplicació temporal i 
material d’alguns articles d’aquesta llei.

La norma es completa amb una disposició derogatòria i set disposicions finals, 
que contenen autoritzacions i manaments dirigits a la producció de normes jurídi-
ques, com ara el desenvolupament dels projectes de reindustrialització i la modi-
ficació d’alguns articles del dret vigent, com el text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraes-
tructures i edificis. Altres disposicions finals destacables són la relativa al respec-
te al principi d’autonomia local en l’aplicació dels diferents preceptes de la Llei, la 
relativa al mandat d’autorització de refosa de la normativa afectada i la disposició 
sobre l’entrada en vigor.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir un marc regulador per a crear un entorn més 

favorable a l’activitat econòmica i facilitar la competència i la inversió, d’acord amb 
la normativa de procediment administratiu i el model català d’administració elec-
trònica.

Article 2. Finalitat
La finalitat d’aquesta llei és facilitar l’activitat econòmica en l’entorn digital. 

A aquest efecte, s’estableixen els principis, els criteris i els instruments aplicables a 
les administracions públiques de Catalunya per a fer possible una relació àgil i efi-
cient, en un entorn digital, amb les persones que acompleixen o volen acomplir una 
activitat econòmica des de les perspectives següents:

a) La reducció de les càrregues administratives.
b) El disseny de serveis digitals proactius basats en la gestió i l’anàlisi de les da-

des aportades pels titulars de les activitats, de manera que l’ús intensiu de les pos-
sibilitats que ofereixen les noves tecnologies garanteixi que les dades s’aporten una 
única vegada.

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

d) El foment de projectes empresarials estratègics per al creixement econòmic 
i el garantiment d’un procés ordenat i equilibrat de transició cap a nous models de 
negoci, de més valor afegit i de més presència tecnològica, per tal de mantenir el 
teixit productiu i l’ocupació.

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei és aplicable a:
a) L’Administració de la Generalitat.
b) Els ens que integren l’Administració local.
c) L’Administració pròpia d’Aran.
d) Els ens públics i els organismes autònoms que depenen de qualsevol de les 

administracions públiques a què fan referència les lletres a, b i c o hi estan vinculats 
pel que fa a llurs actuacions en l’exercici de potestats administratives en l’àmbit de 
la intervenció en l’activitat econòmica.
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d) Els consorcis adscrits a les administracions, els organismes i els ens públics a 
què fa referència aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels con-
sorcis o hi estan vinculades pel que fa a llurs actuacions en l’exercici de potestats 
administratives en l’àmbit de la intervenció en l’activitat econòmica.

Article 4. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Activitat econòmica: acció que, amb la concurrència de mitjans o factors pro-

ductius, comporta la creació de béns o la prestació de serveis, i que pot tenir finali-
tats lucratives o no tenir-ne.

b) Certificat tècnic: document signat pel tècnic competent que acredita el compli-
ment normatiu d’una activitat en un establiment en la data d’expedició.

c) Establiment: edifici, part d’un edifici o espai delimitat on s’acompleix una ac-
tivitat econòmica o més, sempre que siguin compatibles.

d) Normativa sectorial: conjunt de disposicions de l’àmbit competencial de l’Es-
tat o de la Generalitat que imposen obligacions i atorguen drets en un sector d’acti-
vitat o en un àmbit material concret.

e) Pagament electrònic: acompliment de les obligacions econòmiques derivades 
de les taxes associades amb la posada en marxa d’una activitat o d’un establiment 
per mitjà de l’ús d’instruments i solucions tecnològics que les administracions pú-
bliques implicades posen a disposició del titular d’una activitat econòmica perquè 
efectuï el pagament a distància.

f) Projecte tècnic: conjunt de documents que defineixen les característiques ge-
nerals d’una activitat en un establiment i que justifiquen que compleix la normativa, 
signat pel tècnic competent, en el qual han de constar com a mínim una memòria 
explicativa, esquemes, càlculs i plànols.

g) Requisits formals: conjunt de prescripcions documentals, de representació i de 
format que són obligatòries i indispensables per a exercir l’activitat o legalitzar l’es-
tabliment, i també per a garantir l’actuació correcta de l’Administració.

h) Requisits materials: conjunt de prescripcions tècniques i substantives establer-
tes per la normativa vigent per a poder legalitzar l’exercici d’una activitat.

i) Títol habilitant: document que reconeix l’habilitació per a acomplir una activi-
tat econòmica en un establiment.

j) Titular d’una activitat econòmica: persona física o jurídica que té un títol sufi-
cient, segons la normativa vigent, per a l’exercici o l’explotació d’una activitat eco-
nòmica, ja sigui amb finalitat de lucre o sense.

k) Tècnic competent: persona amb la titulació tècnica corresponent per mitjà de 
la qual ha adquirit els coneixements, les capacitats i les tècniques necessàries per a 
elaborar els documents tècnics establerts per aquesta llei, i que compleix els requi-
sits per a l’exercici de l’activitat que estableix la normativa.

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

Capítol I. Aspectes generals

Article 5. Definició del model
El Govern, per mitjà de la finestreta única empresarial, impulsa un model de re-

lació entre les empreses, els professionals i els autònoms i l’Administració que facili-
ta l’activitat econòmica i pivota sobre la gestió de dades aportades pels titulars de les 
empreses. Aquestes dades permeten a les administracions públiques oferir serveis 
digitals, proactius i integrats.

Article 6. Principis del model
El model de relació entre les empreses i l’Administració es fonamenta en els 

principis següents:
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a) Confiança mútua, basada en la responsabilitat de les empreses en l’exercici de 
l’activitat empresarial.

b) Relació digital per defecte.
c) Aportació de dades una única vegada.

Article 7. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa, els 
professionals i els autònoms i les administracions públiques
1. Els emprenedors i els titulars de les activitats econòmiques, i les persones au-

toritzades per aquests o llurs representants, tenen els deures següents:
a) Complir els requisits establerts per aquesta llei i la resta de la normativa.
b) Relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades.
2. Les administracions públiques tenen els deures següents:
a) Oferir, de manera vinculant per mitjà d’una eina que permeti la cerca guiada, 

d’acord amb l’article 12, la informació sobre tots els requisits necessaris per a acce-
dir a una activitat econòmica i acomplir-la.

b) Garantir l’accés dels titulars, i les persones habilitades per aquests, a totes les 
dades sobre llur activitat o establiment que tenen les administracions públiques i po-
sar-les a disposició de les altres administracions públiques, respectant la normativa 
de protecció de dades.

c) Impulsar el millorament continu i la innovació en els serveis que es presten a 
les empreses i els professionals, especialment fent ús de les possibilitats que oferei-
xen les noves tecnologies amb la finalitat, entre altres, que les dades s’aportin una 
única vegada.

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

e) Garantir l’exercici de les competències i l’adopció de les eines necessàries per 
a donar suport als usuaris que tinguin dificultats per a l’accés i la tramitació amb 
els mitjans digitals.

f) Dur a terme actuacions coordinades en benefici dels titulars de les activitats 
econòmiques per a incrementar-ne la competitivitat.

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

h) Fer un ús intensiu de les noves tecnologies, especialment les basades en la ges-
tió de les dades i altres funcionalitats que siguin possibles en cada moment.

i) Eliminar càrregues administratives innecessàries.
j) Estandarditzar procediments per a garantir que el servei que es presta sigui el 

mateix arreu del territori.
k) Fer la tramitació amb celeritat, amb la fixació d’uns compromisos de nivell de 

prestació de servei, amb l’impuls de la finalització de tràmits de manera immediata 
i amb la preservació de la protecció de l’interès general i l’adequació de l’activitat 
econòmica a les condicions de seguretat i de protecció de la salut i el medi ambient.

l) Actuar amb transparència, per a mostrar als titulars d’activitats econòmiques 
tota la informació que les administracions públiques tenen del titular i de la seva 
activitat econòmica.

m) Garantir la protecció de dades personals des del disseny i per defecte.
n) Mantenir la col·laboració i la coordinació entre les administracions públiques.

Capítol II. Finestreta Única Empresarial

Secció primera. Missió i serveis de la Finestreta Única Empresarial

Article 8. Finalitat
La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la 

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

Article 9. Missió
1. La missió de la Finestreta Única Empresarial consisteix a oferir serveis inte-

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

2. La Finestreta Única Empresarial duu a terme la seva missió amb la captura i el 
processament de les dades aportades per les empreses i els professionals, i assegura 
la qualitat de les dades, la unitat de la dada a partir de la recollida única en origen a 
través de la tramitació unificada, la interoperabilitat amb tots els organismes respon-
sables i la transparència envers els titulars de l’activitat econòmica amb relació a les 
dades disponibles, i també amb altres mecanismes que s’estableixin en el marc del 
model de governança de les dades de l’Administració de la Generalitat.

Article 10. Serveis
Els serveis que presta la Finestreta Única Empresarial comprenen l’assessora-

ment, la informació sobre els procediments administratius necessaris per a acom-
plir qualsevol activitat econòmica que són competència de les administracions pú-
bliques, i la gestió d’aquests procediments de manera unificada, per tal que el titular 
assoleixi el resultat de la seva gestió amb rapidesa i obtingui una visió integral de 
la seva relació amb totes les administracions públiques aportant les dades una única 
vegada.

Secció segona. Instruments de la Finestreta Única Empresarial

Article 11. Instruments
La Finestreta Única Empresarial disposa dels instruments que estableix aquesta 

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

Article 12. Portal únic per a les activitats econòmiques
1. La informació que els titulars de les activitats econòmiques i les persones au-

toritzades per aquests necessitin sobre els serveis i els tràmits de les administracions 
públiques s’unifica en un únic portal electrònic.

2. El portal únic s’organitza de manera que faciliti les relacions entre les em-
preses i les administracions públiques de Catalunya, i incorpora una eina de cerca 
guiada que, de manera vinculant per a totes les administracions, permet als titulars 
de les activitats econòmiques conèixer tota la informació sobre els tràmits obligato-
ris i optatius per a legalitzar una activitat econòmica o un establiment, i també les 
possibles relacions de dependència entre ells.

3. Les administracions han d’incloure al portal únic, amb relació als tràmits ges-
tionats per la Finestreta Única Empresarial, la informació sobre els textos norma-
tius, els règims d’intervenció administrativa, l’import de les taxes associades i els 
requisits necessaris per a acomplir cadascuna de les activitats econòmiques, i també 
el conjunt de dades i els documents necessaris.

4. El portal únic dona publicitat a les dades dels registres administratius en for-
mat de dades obertes i accessibles.

Article 13. Àrea privada
1. El portal únic incorpora una àrea privada per a cada titular d’una activitat 

econòmica exercida a Catalunya que integra totes les relacions que tingui amb les 
administracions públiques catalanes al llarg de la seva vida, sens perjudici del que 
estableixin la normativa estatal o catalana amb relació als espais personalitzats.

2. La informació de l’àrea privada del portal únic ha d’ésser compartida, com-
patible, accessible i interoperable, de manera que, d’acord amb els drets i deures de 
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cada part, la puguin consultar i actualitzar tant els titulars de les activitats econò-
miques com les administracions públiques, sens perjudici que l’Administració hagi 
de validar determinades dades a partir del procediment administratiu corresponent.

3. Es pot accedir a l’àrea privada del portal únic amb qualsevol dels mecanis-
mes d’identificació electrònica admesos per l’Administració de la Generalitat. Una 
vegada el titular de l’activitat, o la persona habilitada per aquest, està identificat en 
la seva àrea privada, pot gaudir de totes les funcionalitats sense haver-se de tornar 
a identificar.

4. Des de l’àrea privada del portal únic, el titular d’una activitat econòmica pot:
a) Iniciar i gestionar digitalment els tràmits relacionats amb la seva activitat eco-

nòmica, amb independència de l’administració responsable, i fer-ne el seguiment 
fins a la finalització.

b) Tenir una visió integral de les dades i la documentació associada a les se-
ves activitats econòmiques, els seus establiments i els seus registres que li permeti 
actua litzar-les i, alhora, conèixer en tot moment l’estat de legalització dels seus es-
tabliments, en aplicació del principi de transparència.

c) Donar accés al Registre general d’apoderaments als seus representants o per-
sones autoritzades per a consultar-ne i actualitzar-ne les dades.

d) Rebre informació, avisos i altres serveis proactius.

Article 14. Directori d’empreses, establiments i registres
1. El Directori d’empreses, establiments i registres és l’instrument que fa possible 

la visió integral de la informació que tenen les diferents administracions públiques 
a la qual fa referència l’article 13.

2. El Directori d’empreses, establiments i registres ha de contenir les dades bà-
siques sobre les activitats econòmiques i els establiments, a partir de l’identificador 
únic de l’establiment, i també les dades específiques recollides en els registres als 
quals està inscrit, de manera que es garanteixi la seguretat i el rendiment del siste-
ma. També ha d’incorporar i consolidar les dades contingudes en els registres d’ajuts 
extraordinaris relacionats amb l’activitat econòmica i les dades obtingudes, si s’es-
cau, en el tràmit d’inscripció prèvia establerts per la normativa aplicable, amb la fi-
nalitat que les persones interessades aportin les dades una única vegada.

3. Les administracions públiques han de facilitar la informació necessària per 
tal que el Directori d’empreses, establiments i registres estigui permanentment ac-
tualitzat.

4. El Directori d’empreses, establiments i registres únicament té les funcions 
que determina aquest article i, per tant, en cap cas no és un directori d’accés públic.

Secció tercera. Administracions públiques gestionades amb dades

Article 15. Gestió integral de les dades
1. Les administracions públiques exerceixen llurs competències en l’àmbit de 

l’activitat econòmica a partir de la gestió de les dades obtingudes en llur relació amb 
els titulars de les activitats econòmiques.

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

3. S’han d’estandarditzar les dades per a fer possible que les administracions 
públiques en facin una gestió integral i coherent que en garanteixi l’homogeneïtat 
semàntica i sintàctica, i permeti l’existència del Directori d’empreses, establiments i 
registres i la identificació unívoca dels establiments.

4. Les administracions públiques han d’implantar solucions comunes que garan-
teixin la coherència de les dades i en permetin la interoperabilitat, per a la qual cosa 
han de dissenyar procediments simples i àgils basats en l’aportació de dades pels 
titulars de l’activitat econòmica una única vegada. Per a fer efectiu el criteri de dada 
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única, s’han d’establir mecanismes de col·laboració entre els diferents òrgans i siste-
mes custodis d’una mateixa dada que en garanteixin la qualitat.

Article 16. Estandardització de dades
1. Les administracions públiques han d’impulsar l’estandardització de les dades 

que s’aportin al sistema per a fer possible la dada única, la interoperabilitat entre 
sistemes i organismes i la tramitació unificada, en els termes establerts per l’article 
18, en concordança amb el model de governança de les dades de l’Administració de 
la Generalitat.

2. L’estandardització de les dades s’ha de concretar en la implementació d’un 
diccionari interoperable que reculli el conjunt de dades bàsiques i específiques que, 
segons la normativa vigent, els titulars de les activitats econòmiques han de comu-
nicar a les administracions públiques.

3. Les administracions públiques han d’estandarditzar la definició de les dades 
que conformen el Directori d’empreses, establiments i registres i establir els proto-
cols de comunicació entre els sistemes d’informació, segons que acordi la Comissió 
per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica.

Article 17. Identificador únic de l’establiment
1. Els establiments han de tenir un identificador únic que permeti la identifica-

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

2. L’Oficina de Gestió Empresarial ha de crear el sistema d’assignació de l’iden-
tificador únic de l’establiment i ha de determinar la metodologia corresponent per a 
obtenir-lo, modificar-lo i donar-lo de baixa, que s’ha d’establir per reglament.

Article 18. Tramitació unificada
1. La tramitació unificada és el mecanisme de captura i tractament de dades que, 

en cas de concurrència de diversos procediments administratius sobre una mateixa 
activitat, permet que els titulars de les activitats econòmiques facilitin a les admi-
nistracions públiques les dades i els documents relatius a llur activitat i llurs establi-
ments una única vegada, i que en garanteix la qualitat i la coherència.

2. El titular de l’activitat econòmica ha de fer la gestió unificada de dades per 
mitjà del portal únic per a les activitats econòmiques.

3. Les administracions públiques han d’adoptar mecanismes per tal que des del 
portal únic per a les activitats econòmiques es puguin gestionar integralment tots 
els tràmits obligatoris i optatius que afecten una mateixa activitat i es pugui fer el 
pagament de les taxes corresponents, comunicant les dades i aportant la documen-
tació necessària una única vegada, sens perjudici de l’exercici de les competències 
de cada administració, tant si les estableix aquesta llei com si les estableix una nor-
mativa sectorial.

4. La tramitació unificada garanteix que les administracions públiques rebin les da-
des i els documents corresponents als procediments de llur competència, incloent-hi 
les evidències tècniques de la signatura per part del titular de l’activitat econòmica.

5. La Generalitat ha de garantir que les administracions corresponents disposin 
de les eines i els recursos necessaris per a poder fer la tramitació unificada dels di-
versos procediments administratius.

Article 19. Proactivitat de l’Administració
1. Les administracions públiques poden oferir de manera proactiva els serveis 

disponibles en cada moment que, a partir de les dades que tenen a l’abast, conside-
ren que poden interessar el titular de l’activitat econòmica o els emprenedors.
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2. Si, a partir de les dades facilitades pel titular d’una activitat econòmica des de 
la Finestreta Única Empresarial, es detecta que cal iniciar nous procediments neces-
saris per a l’exercici de la seva activitat econòmica, l’Oficina de Gestió Empresarial i 
les altres administracions públiques poden impulsar de manera proactiva les actua-
cions pertinents per tal que el titular validi la informació o n’aporti de nova des de 
l’àrea privada del portal únic.

3. S’habilita l’Oficina de Gestió Empresarial i les altres administracions públi-
ques per a usar les dades per a la prestació de serveis proactius i personalitzats als 
titulars de les activitats econòmiques i als emprenedors, en el marc de la Finestreta 
Única Empresarial i amb relació a la facilitació de l’activitat econòmica als dits ti-
tulars i emprenedors.

Capítol III. Governança del model

Article 20. Definició
La governança del model de relació entre les empreses i les administracions pú-

bliques és el conjunt de mecanismes que permeten la coordinació i la participació 
de tots els òrgans amb competències transversals i sectorials per a impulsar l’ac-
tivitat econòmica, l’administració digital i el desplegament de la Finestreta Única 
Empresarial, amb la finalitat que els responsables dels organismes públics adoptin 
mesures efectives que permetin la implantació del model.

Article 21. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica
1. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té per objectiu seguir 

i avaluar la implantació de les mesures que estableix aquesta llei i instaurar meca-
nismes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, els ens locals i la 
resta d’administracions públiques.

2. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té les funcions se-
güents:

a) Fer un seguiment de l’aplicació dels règims d’intervenció que afecten les acti-
vitats econòmiques i de la implantació de la Finestreta Única Empresarial per part 
de les administracions públiques, i de la resta de mesures que estableix aquesta llei.

b) Analitzar i valorar les consultes i les reclamacions presentades pels operadors 
econòmics i socials en virtut del que estableix l’article 26, donar suport a l’òrgan 
administratiu competent que ha d’avaluar la consulta o emetre l’informe i proposar, 
si escau, solucions respectuoses amb l’interès general.

c) Identificar propostes de millorament de la intervenció administrativa en l’ac-
tivitat econòmica, proposar les accions necessàries per a implantar-les i fer-ne el 
seguiment.

d) Acordar els mecanismes que han de permetre l’adhesió dels ens locals a la 
Finestreta Única Empresarial i els termes en què han d’incorporar els nous serveis 
disponibles.

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

f) Acordar els protocols de comunicació entre l’Administració de la Generalitat 
i les altres administracions públiques amb la finalitat d’aplicar els principis de dada 
única i de transparència, en concordança amb el model de governança de les dades 
de l’Administració de la Generalitat, garantir que les dades aportades pels titulars 
de les activitats econòmiques arribin a tots els organismes responsables de la seva 
gestió en un format interoperable i assegurar-ne la qualitat.

g) Proposar al Govern, per mitjà del departament al qual és adscrita la Comis-
sió, els criteris que s’han de prioritzar per a classificar un projecte empresarial com 
a estratègic.

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

i) Impulsar mecanismes de col·laboració per a l’estandardització dels projectes 
tècnics i dels documents de naturalesa anàloga que els tècnics competents han d’ela-
borar en l’exercici de llur professió.

j) Vetllar perquè les administracions públiques atorguin les llicències i les au-
toritzacions amb la major celeritat possible, i sempre dins els terminis fixats per la 
norma que els regula, i fer difusió del temps que es triga a concedir-les, del nombre 
de llicències i autoritzacions atorgades i d’altres indicadors de gestió d’aquests pro-
cediments.

k) Proposar al departament de la Generalitat corresponent la modificació de l’an-
nex d’aquesta llei.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin, sempre que 
respongui a l’objecte d’aquesta llei.

3. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té caràcter perma-
nent i està formada, de manera paritària, per representants de l’Administració de la 
Generalitat i de l’Administració local. La presidència de la Comissió és exercida per 
un representant de la Generalitat i la vicepresidència, per un representant de l’Ad-
ministració local.

4. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té un consell asses-
sor, amb la composició següent:

a) Sis membres en representació de les organitzacions empresarials més repre-
sentatives de Catalunya, designats per les organitzacions empresarials.

b) Sis membres en representació de les cambres de comerç, indústria i navegació, 
designats pel Consell de Cambres.

c) Sis membres en representació de les organitzacions sindicals més representa-
tives de Catalunya, designats per les organitzacions sindicals.

d) Sis membres representants dels col·legis professionals dels àmbits més ade-
quats en funció de la matèria, designats per l’associació intercol·legial de col·legis 
professionals de Catalunya.

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

5. El consell assessor de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmi-
ca ha de formular propostes a la Comissió sobre els temes de la seva competència, 
d’acord amb les funcions que estableix l’apartat 2.

6. El Govern ha d’establir l’adscripció, l’organització i el règim de funcionament 
de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i del Consell Assessor.

Article 22. Oficina de Gestió Empresarial
1. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable d’impulsar la Finestreta Única 

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

2. L’Oficina de Gestió Empresarial presta els serveis de la Finestreta Única Em-
presarial, els que estableix la seva carta de serveis i els altres que el Govern li atri-
bueixi.

3. L’Oficina de Gestió Empresarial, en col·laboració amb els organismes respon-
sables de les solucions tecnològiques, impulsa, defineix, implanta i actualitza les 
solucions tecnològiques necessàries per al funcionament correcte dels instruments 
que estableix aquesta llei perquè l’inici o la modificació d’una activitat econòmica es 
pugui fer de manera àgil, senzilla i immediata pel canal que correspongui. Aquestes 
funcions han de permetre la gestió integral de les dades associades a una activitat 
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econòmica per mitjà de la tramitació unificada, per tal que les administracions pu-
guin rebre, en un format compatible per a llur tractament i gestió, les dades sobre 
els procediments relatius a activitats econòmiques que siguin de llur competència, 
d’acord amb els esquemes i les definicions estàndard aprovats en el marc de la Co-
missió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica.

4. L’Oficina de Gestió Empresarial defineix i gestiona el diccionari de la Fines-
treta Única Empresarial, que inclou totes les dades relacionades amb l’activitat eco-
nòmica en col·laboració amb els òrgans gestors de les dades, i també les eines que 
fan possible les funcionalitats relacionades amb les dades dels establiments i dels 
registres.

5. La gestió que l’Oficina de Gestió Empresarial fa per encàrrec del departament 
competent suposa la delegació de signatura, d’acord amb el que s’estableixi per re-
glament.

6. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable dels tractaments de dades per-
sonals vinculats a la prestació del servei de Finestreta Única Empresarial.

Article 23. Organismes responsables de les solucions tecnològiques
1. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Consor-

ci Administració Oberta de Catalunya han de posar a disposició dels òrgans de la 
Generalitat les solucions tecnològiques necessàries per a prestar els serveis de la 
Finestreta Única Empresarial, d’acord amb el model català d’administració digital.

2. El Consorci Administració Oberta de Catalunya i les diputacions han de posar 
a disposició dels ens locals les solucions tecnològiques i els instruments necessaris 
per a prestar, en igualtat de condicions, els serveis de la Finestreta Única Empresarial.

Capítol IV. Mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica

Article 24. Impuls de projectes empresarials estratègics
1. El Govern ha d’impulsar les mesures necessàries per a designar projectes em-

presarials que, per llurs característiques, són estratègics per al desenvolupament 
econòmic de Catalunya.

2. Es poden considerar projectes empresarials estratègics:
a) Els que aporten un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic 

i la innovació, el desenvolupament i la vertebració territorials, la contribució a la 
reindustrialització, la generació d’ocupació, la recuperació i el foment de sectors 
tradicio nals, la protecció mediambiental, la promoció de la diversitat, la inclusió 
social, la igualtat, la no-discriminació i la conciliació en l’àmbit laboral o la corres-
ponsabilitat, entre altres criteris econòmics, socials i mediambientals.

b) Els que tenen com a objectiu fusionar petites empreses o incorporar empre-
ses emergents per a guanyar dimensió i incrementar el nombre de mitjanes i grans 
empreses.

c) Els plans d’inversió a la xarxa de distribució de subministraments necessaris 
per al desenvolupament de l’activitat econòmica que es duguin a terme a Catalunya, 
sempre que hi hagi un pla d’inversió de tres anys com a mínim.

3. El Govern ha d’aprovar cada quatre anys com a màxim, a proposta de la Co-
missió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, els criteris per a classificar un 
projecte empresarial com a estratègic.

4. S’ha d’establir per reglament el procediment pel qual es designa un projec-
te com a estratègic. Una vegada designat un projecte empresarial com a estratègic, 
es considera que hi concorren raons d’interès públic a fi d’aplicar-hi la tramitació 
d’urgència que estableix la normativa de procediment administratiu, que permet de 
reduir els terminis i impossibilita les pròrrogues en els diferents procediments. Els 
projectes empresarials estratègics porten implícita la declaració d’utilitat pública a 
l’efecte de l’expropiació forçosa dels terrenys.
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Article 25. Mecanismes complementaris a la intervenció administrativa
1. Les administracions públiques han d’impulsar mecanismes complementaris 

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

2. Són mecanismes complementaris a la intervenció administrativa, amb relació 
al que estableix l’apartat 1, els instruments basats a assegurar la responsabilitat dels 
empresaris, els codis de bones pràctiques i les guies d’autoavaluació en els diversos 
sectors d’activitat, la interoperabilitat dels sistemes d’informació i les bases de dades 
de les administracions públiques, i també els altres mecanismes que les administra-
cions públiques estableixin.

3. Les empreses i els professionals que acompleixen una activitat econòmica que 
comporta un risc directe i concret per a la salut o per a la seguretat de les persones 
han de cobrir llur responsabilitat civil amb contractes d’assegurances o altres garan-
ties o instruments adequats, que han d’ésser proporcionats a les característiques i a 
l’abast del risc cobert, d’acord amb la normativa sectorial.

Article 26. Procediment de defensa dels drets i els interessos dels 
operadors econòmics
1. Les persones interessades a accedir a alguna de les activitats a què fa refe-

rència aquesta llei, i també les corporacions, els col·legis professionals, les organit-
zacions i les associacions que els representen, poden informar, per mitjà del portal 
únic, sobre qualsevol disposició, acte, actuació, inactivitat o via de fet de les admi-
nistracions públiques que, des de llur punt de vista, comporti un obstacle o barrera 
per a l’aplicació d’aquesta llei, i també poden formular consultes relatives a la inter-
pretació de la llei sectorial que sigui aplicable en cada cas.

2. La unitat competent de la Generalitat en matèria de promoció econòmica i 
regulació gestiona el procediment a què fa referència l’apartat 1, analitza i valora 
l’obstacle o la barrera identificats i proposa solucions a l’òrgan competent.

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

4. Els informes a què fa referència aquest article s’han de poder consultar des 
dels webs institucionals habilitats en formats accessibles, a fi de complir els princi-
pis de publicitat i transparència.

Article 27. Mecanismes de col·laboració
Les administracions públiques a les quals s’aplica aquesta llei han d’establir me-

canismes de col·laboració per a l’exercici de les facultats d’intervenció, especialment 
en els àmbits de la inspecció i la sanció. Els convenis són els instruments habituals 
en què s’han de concretar els serveis i els recursos per a dur a terme l’activitat d’in-
tervenció, inspecció o control, i han de complementar els mecanismes de finança-
ment que estableix la legislació sectorial.

Títol III. Regulació de l’activitat econòmica

Capítol I. Règims d’intervenció administrativa

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

Article 28. Principis generals
Són principis d’actuació relatius a la intervenció administrativa en l’exercici de 

l’activitat econòmica:
a) L’exercici lliure de l’activitat econòmica.
b) La intervenció administrativa mínima per a l’inici de l’activitat econòmica.
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c) L’impuls de mecanismes complementaris que permetin de reduir càrregues a 
les empreses i als professionals.

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

e) La no concurrència de règims d’intervenció administrativa prèvia sobre el ma-
teix interès general que es protegeix.

f) L’estandardització dels requisits exigits per les administracions per a iniciar i 
exercir l’activitat econòmica.

Article 29. Règim general de la intervenció administrativa en l’exercici 
de l’activitat econòmica
1. L’exercici de l’activitat econòmica està subjecte al compliment dels requisits 

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

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

3. Les administracions públiques de Catalunya, en l’exercici de les competències 
respectives d’intervenció de l’activitat econòmica, només poden exigir l’obtenció 
d’una llicència o autorització, o d’un altre mitjà d’intervenció amb control previ, si 
hi ha raons imperioses d’interès general que ho justifiquin, de conformitat amb el 
que estableix la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

4. L’inici de l’activitat s’articula per mitjà de la tramitació unificada establerta 
per l’article 17 en el cas que la normativa catalana, l’estatal i l’europea estableixin 
règims diferenciats d’intervenció.

Secció segona. Intervenció administrativa sobre els establiments en què 
s’exerceix una activitat econòmica

Article 30. Àmbit d’aplicació
Aquesta secció s’aplica als establiments en què s’exerceix una activitat, sens per-

judici que la normativa sectorial de l’activitat fixi requisits específics sobre l’establi-
ment, que s’han d’aplicar preferentment.

Article 31. Règim d’intervenció administrativa sobre els establiments
Als efectes d’aquesta llei, la comunicació és el règim d’intervenció administra-

tiva de control posterior aplicable als establiments on s’exerceix una activitat eco-
nòmica, d’acord amb les definicions de l’article 4 i de les activitats contingudes a 
l’annex, sens perjudici de la necessitat d’un règim d’intervenció prèvia en cas d’ocu-
pació del domini públic.

Article 32. Comunicació d’inici de l’activitat en un establiment
1. El titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a l’inici de 

l’activitat en l’establiment i ha d’adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del compli-
ment dels requisits normatius, d’acord amb l’annex.

2. El certificat tècnic a què fa referència l’apartat 1 s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat, d’ús obligatori, que s’ha de posar a disposició dels titulars de les 
activitats econòmiques en el portal únic per a les activitats econòmiques.

3. Si, d’acord amb l’annex, per la dimensió o la capacitat dels establiments, cal 
una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat per 
tal de protegir l’interès general, la comunicació de dades ha d’incorporar un projecte 
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detallat signat per un tècnic competent que descrigui les característiques de l’esta-
bliment i la seva adaptació a la normativa.

4. No es pot presentar la comunicació d’inici d’activitat en un establiment fins 
que la intervenció prèvia sobre l’activitat establerta per la normativa sectorial fina-
litzi favorablement.

5. En els casos en què es requereix un informe previ d’incendis d’acord amb la 
normativa en matèria d’incendis en concordança amb l’annex, la comunicació de da-
des, el certificat i el projecte detallat que descriu les característiques de l’establiment 
s’han de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta inter-
venció, d’acord amb el que estableix la normativa en matèria d’incendis.

6. En els casos en què la normativa sectorial estableix una intervenció prèvia de 
l’Administració de la Generalitat sobre l’exercici de l’activitat i, si escau, de l’esta-
bliment, la comunicació de dades, el certificat i, si escau, el projecte que descriu les 
característiques de l’establiment s’han de presentar una vegada tramitada i finalit-
zada favorablement aquesta intervenció, d’acord amb el que estableix la normativa 
corresponent.

7. En els casos en què la normativa sectorial condicioni la resolució de la inter-
venció a la verificació prèvia per part de l’ajuntament del compliment dels requisits 
de la seva competència, la Finestreta Única Empresarial, per mitjà del procediment 
de tramitació unificada, ha de trametre a l’ens local les dades aportades pel titular de 
l’activitat en el moment de sol·licitar la intervenció prèvia, pel tal que s’hi pronunciï.

8. Les dades comunicades han de permetre d’identificar el titular, els fets o els 
elements relatius a l’inici d’una activitat econòmica, sens perjudici del compliment 
de les altres obligacions que determinen les normatives sectorials.

9. La comunicació de dades per a l’inici de l’activitat en un establiment habilita 
immediatament per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del titular i del 
tècnic competent que signa la documentació tècnica. La comunicació de les dades 
faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

10. Si la comunicació de dades està subjecta a una taxa per a iniciar l’activitat, el 
titular ha de disposar del comprovant del pagament de la taxa.

Secció tercera. Disposicions comunes

Article 33. Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquesta secció són aplicables als establiments a què fa refe-

rència la secció segona i, amb caràcter supletori, als establiments on s’exerceixen 
activitats econòmiques si no hi ha una regulació sectorial específica.

Article 34. Canvis de titularitat
1. En cas de transmissió de l’activitat econòmica, la persona que esdevingui ti-

tular ha de comunicar digitalment a l’Administració les dades necessàries a través 
dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial i ha de manifestar explí-
citament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents a 
l’habilitació que té l’activitat i que se subroga en els drets i obligacions administra-
tius que en deriven.

2. La titularitat administrativa de l’activitat no pressuposa cap pronunciament 
pel que fa a les relacions civils o mercantils entre els particulars o a llurs drets so-
bre l’establiment on s’exerceix. Si hi ha dubtes o discrepàncies que no hagin estat 
resolts per la jurisdicció competent, es presumeix que les persones que acreditin la 
titularitat de la possessió de l’establiment on s’exerceix l’activitat en són els titulars 
administratius.

Article 35. Modificacions
1. S’ha d’informar l’Administració de la modificació no substancial de les condi-

cions en què s’exerceixen les activitats econòmiques.
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2. La modificació substancial de les condicions en què s’exerceixen les activitats 
econòmiques requereix comunicar novament a l’Administració les dades sobre tota 
l’activitat resultant. Amb aquesta finalitat, s’han d’establir per reglament les cir-
cumstàncies que determinen que una modificació es consideri substancial.

Article 36. Pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació
1. L’administració competent, a manca d’una regulació específica, pot declarar, 

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

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

b) Si s’interromp l’activitat de l’establiment durant més de sis mesos consecutius, 
sempre que aquesta inactivitat no estigui justificada per l’estacionalitat del negoci.

2. Es produeix la pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació amb relació a 
un establiment si consta l’exercici d’una segona activitat habilitada posteriorment al 
mateix establiment, sempre que l’exercici d’ambdues activitats sigui incompatible i 
el títol habilitant obtingut per a l’exercici de la primera activitat ja no estigui a nom 
del titular de la segona activitat.

3. Els titulars de les activitats n’han de comunicar a l’Administració el cessament 
definitiu a través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial.

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

Article 37. Pagament de les taxes
1. La posada en marxa d’una activitat econòmica o d’un establiment on s’exer-

ceix una activitat econòmica pot comportar el pagament d’una o diverses taxes, 
d’acord amb la normativa aplicable.

2. Les administracions públiques han de facilitar la informació i el pagament 
electrònic de les taxes associades als procediments relacionats amb una activitat 
econòmica a per mitjà de llurs seus electròniques i del portal únic per a les activitats 
econòmiques, per tal de garantir una aplicació correcta del procediment de trami-
tació unificada.

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

4. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat econòmica abans que 
s’iniciï comporta deixar sense efecte la declaració o la comunicació, d’acord amb el 
procediment de comprovació que estableix l’article 42.

5. La manca de pagament de les taxes relatives a una activitat econòmica, en els 
supòsits de règims d’intervenció prèvia, comporta que es consideri que els titulars 
han desistit de la sol·licitud.

Article 38. Gestió, liquidació i recaptació de les taxes i els preus 
públics de la Generalitat
D’acord amb la normativa relativa a taxes i preus públics, s’atribueix a les ofi-

cines de gestió empresarial la gestió, la liquidació i la recaptació de les taxes relati-
ves als serveis o activitats gravats de competència de la Generalitat tramitats per la 
Finestreta Única Empresarial.

Article 39. Recaptació de les taxes de l’Administració local
Els ens locals recapten les taxes corresponents a tràmits o serveis propis, que 

s’ingressen directament a les arques de l’ens respectiu, de manera immediata per 
mitjà del portal únic per a les activitats econòmiques, per tal de garantir l’aplicació 
correcta del procediment de tramitació unificada.
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Capítol III. Control de les activitats econòmiques

Article 40. Àmbit d’aplicació
Els procediments que estableix aquest capítol són aplicables si no hi ha una nor-

mativa sectorial que els reguli.

Article 41. Control posterior de les activitats
1. El control de les administracions públiques sobre l’inici i l’exercici d’activitats 

econòmiques ha d’ésser proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu, i ha 
d’estar vinculat clarament i directament a l’interès general que el justifica.

2. El control posterior de les activitats econòmiques es pot iniciar en el moment 
de la presentació de la documentació requerida segons el règim d’intervenció admi-
nistrativa que correspongui. L’Administració pot comprovar en qualsevol moment 
que es compleixen els dits requisits i requerir al titular de l’activitat que aporti qual-
sevol document o informació que estigui obligat a tenir.

3. L’administració competent ha de verificar, per mitjà dels procediments de 
comprovació que estableixen els articles 42 i 43, el compliment dels requisits for-
mals establerts per aquesta llei i dels requisits materials relatius a l’activitat econò-
mica regulats per la normativa sectorial aplicable.

4. Els procediments de comprovació es poden iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan 
competent o atenent els plans d’inspecció i control que estableix aquest capítol o la 
normativa sectorial aplicable.

Article 42. Procediment de comprovació de requisits formals relatius a 
la comunicació presentada
1. Les administracions públiques poden disposar de plataformes tecnològiques 

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

detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documen-
tació necessària per a l’inici de l’activitat, s’ha d’iniciar d’ofici un procediment d’es-
mena de requisits formals, per mitjà de la notificació del requeriment a la persona 
interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar 
de la notificació, sens perjudici de la incoació del procediment sancionador corres-
ponent.

3. L’òrgan competent, si els defectes detectats no són de caràcter essencial, pot 
incoar el procediment sancionador que correspongui una vegada transcorregut el 
termini de quinze dies sense que s’hagin esmenat.

4. L’òrgan competent, si una vegada transcorregut el termini de quinze dies d’es-
mena la comunicació presenta algun dels defectes de caràcter essencial que descriu 
l’apartat 5, ha de dictar una resolució que deixi sense efecte la comunicació, ordeni 
el cessament de l’activitat i, si escau, restitueixi la situació jurídica al moment pre-
vi a l’inici de l’activitat corresponent, sens perjudici de la incoació del procediment 
sancionador corresponent.

5. Als efectes d’aquesta llei, la inexactitud, la falsedat o l’omissió són de caràcter 
essencial en els supòsits següents:

a) Si les dades consignades no permeten d’identificar degudament el titular o tèc-
nic i l’activitat exercida, ni les característiques que siguin rellevants per a determinar 
la normativa aplicable.

b) Si les dades consignades no són certes i s’han alterat voluntàriament per tal 
d’atribuir a la comunicació algun dels elements o requisits essencials necessaris.

c) Si l’activitat no disposa d’alguna de les llicències o comunicacions sectorials 
o urbanístiques necessàries.

d) Si no es presenta la documentació necessària o bé aquesta no s’adequa a l’ob-
jecte o a les finalitats de l’establiment o l’activitat.
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e) Si s’han omès l’informe i el certificat de l’acte de comprovació d’incendis o el 
permís d’abocament, o qualsevol altre informe o control previ preceptiu o necessari 
d’acord amb la normativa sectorial.

6. Si els defectes detectats s’han esmenat o si, en vista de les al·legacions presen-
tades, l’Administració determina la manca de defecte, s’ha de posar fi al procedi-
ment de comprovació.

Article 43. Procediment de comprovació de requisits materials relatius a 
l’activitat comunicada
1. Si, després de fer la comprovació documental o la inspecció, es constata l’in-

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

2. El procediment de comprovació s’inicia amb un acord motivat de l’òrgan com-
petent, que s’ha de notificar a la persona interessada i que ha d’incloure el nomena-
ment de l’instructor del procediment.

3. La persona interessada té un termini d’un mes per a esmenar els defectes. 
Aquest termini, d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada, és ampliable fins a 
un termini de tres mesos, sempre que estigui justificat raonadament per la comple-
xitat de les actuacions que s’han de dur a terme per a esmenar les 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 notifica-
ció.

4. L’inici de la tramitació del procediment comporta la suspensió cautelar de l’ac-
tivitat de manera immediata si hi ha risc per a les persones, els béns o el medi am-
bient. Si l’activitat és prohibida per l’ordenament jurídic o no pot complir en cap cas 
els requeriments de la normativa sectorial aplicable, l’òrgan competent n’ha d’acor-
dar la suspensió cautelar de manera immediata i ha de deixar sense efecte la co-
municació. En tot cas, aquestes mesures s’han de notificar a la persona interessada.

5. L’instructor ha de formular una proposta de resolució, en vista de la docu-
mentació de l’expedient administratiu, una vegada transcorregut el termini a què 
fa referència l’apartat 3, independentment que s’hagin formulat o no al·legacions. 
L’instructor ha d’elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent per a resoldre.

6. La resolució del procediment administratiu, que s’ha de notificar a la persona 
interessada, ha de determinar alguna de les opcions següents:

a) L’arxivament de l’expedient, si de la tramitació del procediment d’esmenes re-
sulta que l’activitat compleix la normativa sectorial vigent.

b) El cessament de l’activitat i, si escau, la restitució de la situació jurídica al mo-
ment previ a l’inici de l’activitat corresponent.

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

d) La continuació de l’exercici de l’activitat, condicionada a la implantació de les 
mesures que s’indiquin en els terminis establerts per la mateixa resolució.

7. El procediment administratiu d’esmena de defectes és independent i compa-
tible amb el procediment sancionador, establert per la normativa sectorial o per 
aquesta llei, a què pugui donar lloc l’incompliment.

Article 44. Plans d’inspecció i control de les activitats subjectes al 
règim d’intervenció posterior
1. Les administracions públiques han d’aprovar anualment plans d’inspecció i 

control de les activitats subjectes al règim de control posterior per a acomplir les 
tasques de control a què obliga aquesta llei. Els dits plans s’han de publicar en els 
webs respectius i en el portal únic per a les activitats econòmiques, on s’han de fer 
constar els recursos humans i materials que es destinen a l’execució dels plans.
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2. En l’execució del pla d’inspecció i control de les activitats a què fa referència 
l’apartat 1, les administracions públiques que ho necessitin poden disposar de l’ajuda 
i la col·laboració d’altres administracions, i també d’entitats col·laboradores de l’Ad-
ministració degudament habilitades, de conformitat amb el procediment establert 
per reglament.

Capítol IV. Multes coercitives

Article 45. Multes coercitives
1. Les administracions públiques poden imposar, com a mitjà d’execució forçosa 

dels actes administratius que es dictin en aplicació d’aquesta llei, multes coercitives 
per un import de 150 a 3.000 euros cadascuna, llevat que la legislació específica 
aplicable disposi altres imports.

2. Els criteris per a fixar els imports de les multes a què fa referència l’apartat 1 
s’han d’establir per reglament.

3. La multa coercitiva és independent de les sancions que es puguin imposar per 
les infraccions comeses i és compatible amb aquestes, i també amb l’ordre de cessa-
ment de l’activitat, si ho estableix la normativa sectorial aplicable.

Capítol V. Règim sancionador

Article 46. Règim sancionador
1. La potestat per a adoptar les resolucions sancionadores correspon al Govern, 

als òrgans del departament competent per raó de la matèria, d’acord amb el que es 
determini per reglament, i als òrgans corresponents dels ajuntaments, en l’àmbit de 
llurs competències.

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.

3. El règim sancionador d’aquesta llei s’aplica si no hi ha una norma sanciona-
dora específica.

Article 47. Infraccions
1. Són infraccions lleus:
a) Incomplir els requeriments que l’administració competent faci als titulars de 

les activitats per a l’esmena d’inexactituds, falsedats o omissions de caràcter no 
essencial en les declaracions responsables o comunicacions.

b) Incomplir els requeriments d’esmena de defectes comprovats en les inspec-
cions a l’establiment que no comportin risc per a les persones, els béns o el medi 
ambient.

c) Incomplir l’obligació de comunicar a l’Administració els canvis de titularitat 
de les activitats.

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

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

sedats o omissions de caràcter essencial, d’acord amb el que estableix aquesta llei.
c) Fer modificacions substancials de les condicions en què s’exerceixen les activi-

tats sense presentar la declaració responsable o la comunicació pertinents.
d) Incomplir els requeriments d’esmena de defectes comprovats en les inspec-

cions a l’establiment que comportin risc per a les persones, els béns o el medi am-
bient.

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

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

missió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si la 
infracció ja ha estat sancionada per resolució ferma per la via administrativa.

b) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsable 
o la comunicació pertinents si, d’acord amb l’article 43.4, hi ha risc per a les perso-
nes, els béns o el medi ambient, o és una activitat prohibida per l’ordenament jurídic 
o que no pot complir en cap cas els requeriments de la normativa sectorial aplicable.

4. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de 
dos anys, i les lleus, al cap d’un any.

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

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

Article 48. Sancions
1. Les infraccions tipificades per aquesta llei es poden sancionar amb les san-

cions pecuniàries següents:
a) Les infraccions lleus, amb una multa de 150 a 3.000 euros.
b) Les infraccions greus, amb una multa de 3.001 a 6.000 euros.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 6.001 a 20.000 euros.
2. Les infraccions greus i les molt greus es poden sancionar amb les sancions no 

pecuniàries següents, que són compatibles amb les sancions pecuniàries:
a) Suspensió temporal o definitiva de l’activitat en l’establiment. La suspensió 

temporal, en cas d’infraccions greus, pot ésser de fins a sis mesos, i, en el cas de les 
molt greus, pot ésser per a un temps no inferior a sis mesos ni superior a dos anys.

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

3. En la imposició de sancions s’ha d’adequar la gravetat del fet constitutiu de la 
infracció a la sanció aplicada, per a la qual cosa s’han de tenir en compte els aspec-
tes següents:

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

ment administratiu.
5. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen al cap de tres 

anys; les imposades per infraccions greus, al cap de dos anys, i les imposades per 
infraccions lleus, al cap d’un any.

Article 49. Caducitat de l’expedient sancionador
Si transcorre un any des de la incoació de l’expedient sancionador i l’òrgan com-

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

Primera. Adopció de les administracions públiques del model de 
finestreta única empresarial
1. Les administracions públiques, per a prestar els serveis que estableix aquesta 

llei, han d’adoptar el model organitzatiu de la Finestreta Única Empresarial.
2. S’habilita l’Oficina de Gestió Empresarial per a accedir a les dades aportades 

pels titulars d’activitats econòmiques i facilitar-les a les administracions públiques 
competents per mitjà de la tramitació unificada.

3. Els ajuntaments, per a prestar eficientment els serveis que estableix aquesta 
llei, poden emprar les solucions tecnològiques que el Consorci Administració Ober-
ta de Catalunya i les diputacions posen a l’abast o bé solucions pròpies, sempre que 
siguin interoperables amb els sistemes d’informació de la Generalitat.

4. L’Administració de la Generalitat ha d’emprar les solucions corporatives, sens 
perjudici dels casos que, per l’especificitat sectorial o per la complexitat de les da-
des que es gestionen, es disposi de sistemes d’informació o plataformes de gestió 
específics. En aquest cas, han de garantir la interoperabilitat amb el sistema de la 
Finestreta Única Empresarial i facilitar la tramitació als titulars de les activitats eco-
nòmiques, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

5. Les administracions públiques que emprin plataformes pròpies les han d’adap-
tar, en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, per a fer 
possible la prestació dels serveis que estableix aquesta llei.

6. El Govern ha de garantir als ens locals els mitjans suficients per a implantar 
correctament el model de finestreta única empresarial i per a desenvolupar els pro-
cediments de control de les activitats econòmiques establerts per aquesta llei.

7. S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i finances, amb 
la finalitat a què fa referència l’apartat 6, a fer les modificacions pressupostàries ne-
cessàries, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, per 
al compliment d’aquesta disposició.

Segona. Mitjans de representació per persones autoritzades
1. Es crea la figura de la persona autoritzada, als efectes del que estableix aques-

ta llei i d’acord amb la normativa de procediment administratiu, com a representant 
de la persona interessada que fa d’intermediari en determinades transaccions elec-
tròniques.

2. Les actuacions que poden dur a terme les persones autoritzades són emplenar 
formularis i visualitzar les dades i les notificacions, i també presentar sol·licituds, 
declaracions responsables, comunicacions, certificats o projectes tècnics.

Tercera. Connexió de les àrees privades
1. Les administracions públiques han d’impulsar la connexió de llurs àrees pri-

vades que afectin els titulars de les activitats econòmiques amb l’àrea privada del 
portal únic per a les activitats econòmiques per a recuperar les dades bàsiques co-
municades anteriorment i fer possibles les funcions que estableix l’article 13.

2. Les administracions públiques han de facilitar el compliment del que la nor-
mativa de procediment administratiu i del model català d’administració electrònica 
estableixen en matèria d’accés únic.

Quarta. Vinculació de la cerca guiada
Els procediments administratius s’han d’incorporar progressivament, de manera 

que estiguin tots incorporats en un termini de dos anys a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei, moment en el qual ha d’ésser efectiva la vinculació de l’eina de 
cerca guiada a què fa referència l’article 7.2.a.

Cinquena. Creació del Directori d’empreses, establiments i registres
1. Es crea el Directori d’empreses, establiments i registres.
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2. L’Oficina de Gestió Empresarial gestiona el Directori d’empreses, establi-
ments i registres i es coordina amb les altres administracions implicades, impulsa la 
solució tecnològica necessària per a complir el que estableix l’article 14 i vetlla per-
què aquesta tingui un impacte mínim en els sistemes d’informació afectats.

3. Les col·leccions de dades estandarditzades s’han d’incorporar al Directori 
d’empreses, establiments i registres progressivament, de manera que totes les da-
des estiguin incorporades en un termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

4. Les administracions públiques, en l’exercici de llurs potestats administratives, 
han de poder consultar les dades del Directori d’empreses, establiments i registres, 
que ha de garantir la traçabilitat de les consultes.

5. Les administracions públiques han de treballar amb les adreces normalitzades 
dels establiments en els procediments administratius de llur competència i han d’in-
corporar l’identificador únic als expedients administratius de llur competència i ga-
rantir al titular d’una activitat econòmica una visió integral de l’estat de legalització 
d’una empresa i dels seus establiments des de l’àrea privada de l’empresa.

Sisena. Projectes per a l’impuls de l’activitat econòmica
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 tal d’impulsar l’activitat econòmica, pot proposar al Govern, perquè els 
aprovi, projectes d’interès general que afavoreixin els processos de transformació 
sectorial o reconversió industrial d’àmbits en què històricament hagi predominat un 
únic tipus d’indústria, o l’explotació de recursos naturals, com ara els jaciments i al-
tres recursos geològics o similars, que estiguin en fase de disminució important, de 
transformació o de tancament de l’activitat principal.

Setena. Impuls de serveis transversals de localització d’empreses
El Govern ha d’impulsar la incorporació de nous serveis transversals que facili-

tin la localització de les empreses en el territori de Catalunya i incrementin la com-
petitivitat de l’economia catalana per a atreure projectes estratègics.

Vuitena. Mecanismes d’identificació i signatura de tràmits i serveis 
digitals
Els tràmits i serveis digitals que les administracions públiques posin a disposició 

dels titulars d’activitats econòmiques en el desplegament d’aquesta llei han d’adme-
tre l’ús de sistemes de signatura electrònica basats en un mecanisme d’identificació 
de nivell de seguretat baix. Les persones interessades poden emprar altres sistemes 
d’identificació admesos per les diferents administracions públiques amb un nivell de 
seguretat substancial o alt, llevat que la normativa sectorial aplicable requereixi un 
nivell determinat de seguretat del sistema d’identificació i signatura.

Novena. Entitats sense ànim de lucre i altres persones jurídiques
1. Aquesta llei s’aplica a l’activitat econòmica de les entitats sense ànim de lucre, 

les cooperatives, les societats laborals, els centres especials de treball i les empreses 
d’inserció, sempre que aquesta activitat estigui subjecta a intervenció administrativa 
i sens perjudici de l’aplicació preferent de la normativa especial o sectorial i de les 
competències dels òrgans que tenen atribuïdes les funcions de registre, supervisió, 
suplència i assessorament d’aquestes entitats.

2. Els espais, portals o plataformes electrònics que els òrgans a què fa referència 
l’apartat 1 posin a disposició de les entitats sense ànim de lucre, les cooperatives, les 
societats laborals, els centres especials de treball i les empreses d’inserció, i també 
la Finestreta Única Empresarial, han d’interoperar i facilitar l’accés de les entitats 
als espais respectius.
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Desena. Mesures de cooperació i assistència als governs locals
1. Les administracions públiques que tenen atribuïdes les competències en matè-

ria de cooperació i assistència als governs locals poden adoptar les mesures instru-
mentals i de foment necessàries per a aplicar aquesta llei, entre les quals l’exercici 
de les facultats d’intervenció, inspecció i sanció en matèria d’activitats econòmiques.

2. L’Administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ens locals la 
solució de tramitació unificada per tal que es pugui iniciar des de llurs portals web 
de tramitació administrativa.

Onzena. Marc competencial del municipi de Barcelona
1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les competències que 

li atribueix la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelo-
na, legalitzar la instal·lació i l’obertura de les activitats econòmiques regulades per 
aquesta llei, i també el control del compliment dels règims d’intervenció establerts 
pel capítol I del títol III, en els termes que estableixi la normativa municipal cor-
responent.

2. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la disposició ad-
dicional primera de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en ma-
tèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la verificació 
del compliment de les condicions de seguretat de les activitats, les infraestructures 
i els edificis que es trobin en el seu terme municipal, inclòs el control preventiu a 
què fan referència els articles 23 i 24 de la Llei 3/2010, d’acord amb el procediment 
establert per la normativa municipal corresponent.

3. L’Ajuntament de Barcelona, per a l’exercici de les competències a què fa refe-
rència aquesta disposició, pot establir els requisits, per mitjà de les ordenances mu-
nicipals, per a donar compliment als règims d’intervenció administrativa establerts 
pel capítol I del títol III i a l’annex, sempre que no s’introdueixin requisits assimi-
lables a una autorització prèvia en els termes establerts per la Directiva 2006/123/
CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre, relativa als serveis 
en el mercat interior, i s’asseguri el compliment de la tramitació unificada a què fa 
referència l’article 17 d’aquesta llei.

4. L’Ajuntament de Barcelona, amb relació al mandat de la disposició addicional 
primera, ha d’adoptar el model organitzatiu de finestreta única empresarial en el ter-
mini de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, per mitjà de solucions 
tecnològiques pròpies, que han de garantir el compliment dels requisits d’interope-
rabilitat i facilitar-ne la tramitació als titulars de les activitats econòmiques, d’acord 
amb les prescripcions d’aquesta llei.

Dotzena. Servei de finançament unificat de la Finestreta Única 
Empresarial
1. La Finestreta Única Empresarial, en el termini de sis mesos a comptar de l’en-

trada en vigor d’aquesta llei, ha d’oferir un servei de finançament unificat, amb la 
finalitat d’afavorir la promoció i el sosteniment d’activitats que contribueixin al crei-
xement econòmic, la creació i el manteniment d’ocupació, la innovació i el desenvo-
lupament de Catalunya.

2. El servei a què fa referència l’apartat 1 ha d’ésser integral i donar resposta a 
les necessitats de les empreses, els professionals i autònoms, d’informació, gestió i 
tramitació, vinculades amb el finançament públic de llurs projectes.

Tretzena. Programes de formació en l’ús d’eines digitals
L’Administració ha d’impulsar programes adaptatius per a formar els autònoms 

i els empresaris que no tinguin coneixements en la utilització de les eines digitals. 
Aquesta formació s’ha de fer de manera presencial o virtual, i se n’ha d’impulsar 
l’oferta a tot el territori.
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Catorzena. Registre de garanties, avals i dipòsits
L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar un estudi, en col·laboració amb la 

resta de les administracions públiques implicades, sobre la conveniència i la viabili-
tat de crear un registre de garanties, avals i dipòsits que aglutini els diversos avals i 
dipòsits individuals constituïts per una entitat en un de general que supleixi els dife-
rents avals que actuen com a garantia per a la realització d’obres o activitats. Aquest 
estudi ha d’analitzar la viabilitat d’un aval global per a totes les administracions que 
actuen a Catalunya.

Quinzena. Exempcions de l’annex
Les activitats professionals, científiques i tècniques (grup M de l’annex) i les ac-

tivitats administratives i els serveis auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup 
N de l’annex) resten exemptes de presentar la comunicació d’inici que estableix l’ar-
ticle 32 si s’exerceixen en una part de l’habitatge.

Setzena. Avaluació de les mesures establertes per aquesta llei
1. El departament que gestiona la Finestreta Única Empresarial, al cap de dos 

anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elaborar un informe en què s’ana-
litzi el grau d’aplicació de la llei i el cost del compliment, i en què s’avaluï l’impacte 
dels règims d’intervenció administrativa establerts, tenint en compte la perspectiva 
de la dimensió de les empreses.

2. L’informe a què fa referència l’apartat 1 ha d’identificar si cal adoptar mesu-
res, o si ja s’han adoptat, addicionals a les establertes per la llei, per a aplicar-la i 
garantir la simplificació en l’accés i l’exercici de les activitats econòmiques per part 
de les empreses, especialment les més petites. Aquest informe s’ha de fer públic en 
el portal de transparència, i s’ha d’actualitzar periòdicament amb les mesures dutes 
a terme.

Disposicions transitòries

Primera. Desplegament tecnològic de la tramitació unificada i del 
pagament electrònic de les taxes municipals
1. Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti la trami-

tació unificada dels procediments per a l’exercici d’activitats econòmiques que sigui 
competència de les administracions locals, es pot gestionar la tramitació unificada 
des del portal únic per a les activitats econòmiques i és responsabilitat de l’Admi-
nistració local la definició del procediment administratiu transitori corresponent als 
tràmits municipals.

2. Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti el paga-
ment electrònic de les taxes associades als procediments d’activitat econòmica que 
sigui competència de les administracions locals, es pot gestionar el procediment des 
del portal únic per a les activitats econòmiques i és responsabilitat de l’Administra-
ció local la definició del procediment administratiu transitori de la carta de paga-
ment corresponent a les taxes municipals.

Segona. Tramesa de comunicacions relatives a l’inici d’activitats 
empresarials abans de l’adhesió dels ajuntaments a la Finestreta Única 
Empresarial
La comunicació relativa a l’inici d’una activitat empresarial presentada a les ad-

ministracions públiques de Catalunya s’ha de trametre a l’administració competent 
per mitjà de l’extranet de les administracions catalanes si es tracta d’ajuntaments 
encara no adherits a la Finestreta Única Empresarial.
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Tercera. 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 desistir 
del procediment iniciat i acollir-se a les disposicions d’aquesta llei.

Quarta. Habilitació d’entitats col·laboradores de l’Administració
Estan habilitades per a col·laborar amb les administracions públiques en l’execu-

ció dels plans d’inspecció i control de l’exercici de les activitats a què fa referència 
aquesta llei, mentre no s’aprovi el procediment reglamentari corresponent, d’acord 
amb el que estableix el capítol III del títol III, les entitats col·laboradores habilitades 
per a operar a Catalunya en matèria de seguretat pública en l’àmbit de prevenció i 
seguretat pel que fa a incendis i als establiments oberts al públic, els espectacles pú-
blics i les activitats recreatives, i en matèria de medi ambient en l’àmbit de prevenció 
i control ambiental de les activitats, o en altres matèries, sempre que les funcions 
per a les quals estan habilitades i el personal habilitat i els mitjans de què disposin 
els permetin complir correctament les funcions d’execució dels plans d’inspecció i 
control establertes per aquesta llei.

Cinquena. Pèrdua d’eficàcia dels efectes de la comunicació durant la 
pandèmia del SARS-CoV-2
Mentre duri la situació excepcional produïda per la pandèmia del SARS-CoV-2, 

els terminis que estableix l’article 36.1 per a la pèrdua d’eficàcia dels efectes de la 
comunicació són els següents:

a) Si no s’ha iniciat l’activitat comunicada, una vegada transcorreguts sis mesos 
des de la presentació de la comunicació.

b) Si s’interromp l’activitat de l’establiment durant més de dotze mesos consecu-
tius d’inactivitat.

Disposició derogatòria
1. Es deroguen les disposicions següents de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 

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

a) Els títols I i II.
b) L’apartat 1 de l’article 21.
c) Les disposicions addicionals primera, segona, quarta, cinquena, sisena, setena 

i novena.
d) Les disposicions transitòries primera i tercera.
e) Les disposicions finals primera, segona i tercera.
f) Els annexos I i II.
2. Es deroguen les lletres b, c i d de l’article 124 del Reglament d’espectacles pú-

blics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, del 31 d’agost.

Disposicions finals

Primera. Projectes de reindustrialització
El Govern ha de desplegar per reglament el procés d’ordenació dels projectes de 

reindustrialització que, des de l’anticipació i la capacitat preventiva, han de contri-
buir a la transició cap a un nou model industrial de més valor afegit i garantir un 
impacte positiu en l’àmbit econòmic, social i territorial.

Segona. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
1. Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 187 del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactada 
de la manera següent:
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«c) Els actes a què fa referència l’article 187 bis, excepte els de les lletres g i i, 
que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.»

2. S’afegeix una lletra, la i, a l’article 187 bis del text refós de la Llei d’urbanis-
me, amb el text següent:

«i) Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació 
d’avaries de les d’infraestructures de serveis tècnics a què fa referència la lletra a de 
l’article 34.5 bis, excepte les que estiguin subjectes al règim de declaració responsa-
ble que estableix la legislació de telecomunicacions.»

Tercera. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis
1. Es modifica l’article 20 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i se-

guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que resta redactat de la manera següent:

«Article 20. Intervenció municipal
»1. Les administracions municipals a les quals correspongui tramitar les llicèn-

cies d’obres, en exercici de llur competència municipal en matèria de prevenció d’in-
cendis 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 determinin la normativa tècnica, la normativa re-
guladora d’aquestes llicències o la normativa municipal dictada amb aquesta finali-
tat, 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 supòsits detallats en l’annex 1, aquesta verificació l’ha 
de fer l’Administració de la Generalitat d’acord amb l’article 22, i l’acte de compro-
vació s’ha de fer d’acord amb les condicions que estableix l’article 25.

»2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació, d’acord amb llur re-
gulació específica o d’acord amb la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que 
no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a la posada en funcionament. 
D’acord amb el que estableix l’article 31 de la dita Llei de facilitació, tant per als 
supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar acompanyada amb el certificat 
acreditatiu de l’adequació de l’establiment, signat pel tècnic o tècnica competent, 
com per als supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar també acompanya-
da amb un projecte tècnic signat pel tècnic o tècnica competent, aquest certificat ha 
d’acreditar també el compliment de les mesures de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.

»3. Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, d’acord amb 
llur regulació específica, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la 
verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèvia-
ment a la posada en funcionament. La declaració responsable ha de contenir l’as-
severació que el titular disposa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica 
competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l’establi-
ment o l’activitat, incloses les relatives a la prevenció i la seguretat en matèria d’in-
cendis, i ha d’incorporar les dades identificadores del tècnic o tècnica competent.

»4. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 que es consideren de risc 
important i que no requereixen llicència d’obres i no estan subjectes a llicència mu-
nicipal per a establiments oberts al públic resten subjectes a l’informe previ per risc 
d’incendi emès per la direcció general competent en matèria de prevenció i 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’incendis. Sobre aquests establiments s’ha de fer l’acte de com-
provació d’acord amb les condicions que estableix l’article 25.
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»5. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 que es consideren de risc 
important i que es troben subjectes a un règim de llicència municipal resten sub-
jectes al règim d’intervenció administrativa en matèria d’incendis per part de l’Ad-
ministració de la Generalitat, el qual s’integra en els processos d’obtenció d’aquesta 
llicència.

»6. Els actes de comprovació prèvia a la posada en funcionament, la revisió o el 
control periòdic d’una activitat només els pot establir una norma amb rang de llei.

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

2. Es modifica l’article 25 de la Llei 3/2010, que resta redactat de la manera se-
güent:

«Article 25. Acte de comprovació
»1. La intervenció administrativa de l’Administració de la Generalitat immedia-

tament anterior a l’inici d’una activitat, a la posada en funcionament d’un establi-
ment o d’una infraestructura o a l’ocupació d’un edifici, o a una modificació signi-
ficativa d’aquests, s’efectua, amb caràcter general i sens perjudici del que estableix 
l’apartat 5, en els supòsits subjectes al control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb la secció segona.

»2. En els casos que estableix l’apartat 1, els titulars de l’establiment, l’activitat, 
la infraestructura o l’edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l’Admi-
nistració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis que efectuï 
un acte de comprovació per a verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructu-
ra o l’edifici compleixen totes les prescripcions que estableix la legislació sectorial 
aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament, les esta-
blertes per a l’autorització o llicència sol·licitada.

»3. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el certificat de l’acte de comprovació en 
format digital i trametre’l electrònicament, per mitjà dels canals habilitats per la 
Finestreta Única Empresarial, en el termini d’un mes a comptar de la sol·licitud, per 
tal de fer-lo arribar a les administracions competents sobre aquesta activitat o esta-
bliment, i també a la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis.

»4. Per a iniciar l’activitat o l’ocupació corresponents, es requereix haver obtin-
gut el certificat d’acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·laborado-
ra de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, 
i també complir els altres requisits per a l’inici de l’activitat econòmica que establei-
xen les altres normes aplicables.

»5. Es poden determinar, per ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, els supòsits que s’exceptuen 
de l’acte de comprovació, d’entre els que estableix l’annex 1.

»6. El contingut del certificat acreditatiu de l’acte de comprovació s’ha d’establir 
per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis.

»7. En el cas d’infraestructures promogudes per una administració pública, l’acte 
de comprovació ha d’ésser efectuat per personal del Cos de Bombers de la Genera-
litat o per personal tècnic adscrit a la direcció general competent en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis facultat per a exercir aquesta funció.

»8. L’emissió d’un certificat d’acte de comprovació favorable és un requisit ne-
cessari per a posar en marxa la infraestructura corresponent.»
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Quarta. Principi d’autonomia local
Les disposicions d’aquesta llei s’han d’entendre amb el ple respecte al principi 

d’autonomia local, ateses les competències que exerceixen en el marc de la norma-
tiva en matèria de règim local i de manera coordinada amb la resta de les adminis-
tracions públiques implicades.

Cinquena. Autorització de refosa de lleis
1. S’autoritza el Govern perquè, d’acord amb l’article 63.3 de l’Estatut d’autono-

mia de Catalunya, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, re-
fongui les lleis següents, incorporant-hi les modificacions que hi introdueix aquesta 
llei, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica i, si s’escau, les que hi hagin introduït altres lleis:

a) Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya.

b) Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

c) Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats.

d) Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya.
e) El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
2. S’autoritza el Govern perquè, en el termini de nou mesos des de l’entrada en 

vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic la normativa pròpia amb rang de llei 
reguladora dels tributs cedits.

3. L’autorització per a la refosa a què fan referència els apartats 1 i 2 inclou tam-
bé la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut, tot aplicant 
criteris d’estructura i sistematització de l’articulat conforme a les regles que deriven 
del marc jurídic vigent.

Sisena. Actualització de l’annex
Les actualitzacions de l’annex poden ésser aprovades per ordre del conseller del 

departament competent en matèria d’empresa, una vegada escoltades les valoraci-
ons de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica a què fa referència 
l’article 21.

Setena. Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Di-

ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. L’obligació de les administracions públiques catalanes d’adaptar-se al model 

de relació amb les empreses, a la incorporació dels diferents procediments admi-
nistratius a la cerca guiada i a la incorporació de les diferents col·leccions de dades 
estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres, entra en vigor al 
cap de dos anys de la publicació a què fa referència l’apartat 1.

Annex. Activitats econòmiques exercides en un establiment sotmeses al 
règim d’intervenció que estableix l’article 32

Observacions generals
1. Les activitats d’aquest annex s’han classificat d’acord amb el que estableix el 

Decret 137/2008, del 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació catalana d’acti-
vitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Les notes explicatives i les activitats que 
conté cadascun dels epígrafs es poden consultar en el dit Decret.

2. La classificació que conté aquest annex és aplicable a manca de normativa sec-
torial que reguli la competència municipal sobre l’obertura de l’establiment. Resten 
exemptes d’aquesta regulació les activitats a què fa referència la disposició addicio-
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nal quinzena. Respecte a la regulació sectorial, cal consultar l’eina de cerca guiada 
o la normativa sectorial corresponent.

3. Les activitats amb paràmetres compresos en les dues primeres columnes no 
requereixen un informe de compatibilitat urbanística. Tampoc no requereixen per-
mís d’abocament previ, sempre que estiguin connectades al sistema públic de sane-
jament.

      Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Observació: s’exclou l’autoconsum. 

01   Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen

  0130 Vivers i conreus de 
plantes ornamentals
Observació: se 
n’exclouen les 
empreses que 
es dediquen a 
la producció, 
la protecció i el 
tractament de material 
vegetal i les empreses 
que es dediquen a la 
neteja de cereals de 
fecundació autògama 
i de lleguminoses per 
a la sembra.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

    0141 Explotació de 
bestiar boví per a la 
producció de llet

Si els caps de bestiar 
són ≤ 5 unitats.

   

    0142 Explotació de bestiar 
boví (excepte per a 
la producció de llet) i 
búfals

Si els caps de bestiar 
són ≤ 5 unitats.

   

    0143 Explotació de cavalls i 
altres equins

Si els caps de bestiar 
són ≤ 5 unitats.

   

    0144 Explotació de camells 
i altres camèlids

Si els caps de bestiar 
són ≤ 5 unitats.

   

    0145 Explotació de bestiar 
oví i cabrum

Si els caps de bestiar 
són ≤ 10 unitats.

   

    0146 Explotació de bestiar 
porcí

Si els caps de bestiar 
són ≤ 10 unitats, i ≤ 
5 unitats en cas de 
truges reproductores.

   

    0147 Avicultura Si els caps de bestiar 
són ≤ 30 unitats.

   

    0149 Altres explotacions de 
bestiar

Si els caps de bestiar 
són ≤ 5 URP (1 URP 
= 1 plaça de vacum 
de llet).

   

 02   Silvicultura i explotació forestal

    0240 Serveis de suport a la 
silvicultura

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.
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      Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

C     Indústries manufactureres

 11   Fabricació de begudes

    1107 Fabricació de begudes 
analcohòliques; 
producció d’aigües 
minerals i altres tipus 
d’aigües embotellades

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

 18   Arts gràfiques i suports enregistrats

   181 Arts gràfiques i 
activitats dels serveis 
que s’hi relacionen 
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

   182 Reproducció de 
suports enregistrats
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010 del 18 de 
febrer.
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32    Indústries manufactureres diverses

   322 Fabricació 
d’instruments 
musicals
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

   323 Fabricació d’articles 
d’esport Observació: 
se n’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, de 18 de 
febrer.

   324 Fabricació de jocs i 
joguines Observació: 
se n’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.
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   325 Fabricació 
d’instruments i 
subministraments 
mèdics i odontològics
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

   329 Altres indústries 
manufactureres 
diverses Observació: 
se n’exclouen les 
activitats incloses a la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

F Construcció 

 41   Construcció d’immobles 

   411 Promoció immobiliària Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del local és 
≤ 500 m2.

Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   412 Construcció d’edificis Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen d’oficines 
de superfície 
construïda > 500 m2 
o si disposen 
de magatzem 
de materials. Se 
n’exclouen les 
activitats que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.

Les activitats que 
disposin de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.
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 42   Construcció d’obres d’enginyeria civil 

   421 Construcció de 
carreteres, vies fèrries, 
ponts i túnels 

Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen d’oficines 
de superfície 
construïda > 500 m2 
o si disposen 
de magatzem 
de materials. Se 
n’exclouen les 
activitats que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.

Les activitats que 
disposin de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

   422 Construcció de xarxes Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen d’oficines 
de superfície 
construïda > 500 m2 
o si disposen 
de magatzem 
de materials. Se 
n’exclouen les 
activitats que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.

Les activitats que 
disposin de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

   429 Construcció d’altres 
obres d’enginyeria civil 

Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen d’oficines 
de superfície 
construïda > 500 m2 
o si disposen 
de magatzem 
de materials. Se 
n’exclouen les 
activitats que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.

Les activitats que 
disposin de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

 43   Activitats especialitzades de la construcció 

   431 Preparació d’obres Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen d’oficines 
de superfície 
construïda > 500 m2 
o si disposen 
de magatzem 
de materials. Se 
n’exclouen les 
activitats que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.

Les activitats que 
disposin de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.
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   432 Instal·lacions d’edificis 
i obres 

Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen d’oficines 
de superfície 
construïda > 500 m2 
o si disposen 
de magatzem 
de materials. Se 
n’exclouen les 
activitats que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.

Les activitats que 
disposin de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

   433 Acabament d’edificis Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen d’oficines 
de superfície 
construïda > 500 m2 
o si disposen 
de magatzem 
de materials. Se 
n’exclouen les 
activitats que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.

Les activitats que 
disposin de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

   439 Altres activitats 
especialitzades de la 
construcció 

Si disposen d’oficines 
i la superfície 
construïda del 
local és ≤ 500 m2 
i no disposen de 
magatzem de 
materials.

Si disposen d’oficines 
de superfície 
construïda > 500 m2 
o si disposen 
de magatzem 
de materials. Se 
n’exclouen les 
activitats que disposin 
de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010.

Les activitats que 
disposin de magatzem 
industrial sotmès a 
l’aplicació del RSCIEI 
i inclòs a l’annex 2 de 
la Llei 3/2010, del 18 
de febrer.

G     Comerç a l’engròs i al detall
Observació: els comerços a l’engròs que cal considerar establiments industrials són 
els que superen els 3 milions de MJ de càrrega de foc o bé aquells on no és possible 
l’autoabastament personal per a superar l’alçada d’emmagatzematge que ho possibilita.

45    Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

   451 Venda de vehicles de 
motor

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

Fascicle segon



BOPC 770
28 de desembre de 2020

1.01.01. Lleis 38

      Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

   453 Venda de recanvis i 
accessoris de vehicles 
de motor

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

   454 Venda, manteniment 
i reparació de 
motocicletes, i 
dels seus recanvis 
i accessoris 
Observacions: s’inclou 
en aquest CCAE 
la venda d’altres 
mitjans de transport. 
Se n’exclouen el 
manteniment i la 
reparació ja regulats 
per la Llei 20/2009.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

46    Comerç a l’engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor 

   461 Intermediaris de 
comerç 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.
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   463 Comerç a l’engròs 
d’aliments, begudes i 
tabac
Observació: s’exclou 
el comerç a l’engròs 
de productes d’origen 
animal (CCAE 4632, 
4638 i 4639).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

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

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

   465 Comerç a l’engròs 
d’equips per a les 
tecnologies de 
la informació i la 
comunicació (TIC) 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.
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   466 Comerç a l’engròs 
d’altres màquines i 
equips 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es trobin inclosos 
a l’Annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

   467 Altres tipus de comerç 
a l’engròs especialitzat 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

   469 Comerç a l’engròs no 
especialitzat 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments 
industrials, als quals 
és aplicable el RSCIEI, 
i es troben inclosos 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.
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 47   Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes 

   471 Comerç al detall 
en establiments no 
especialitzats 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

   472 Comerç al detall 
d’aliments, begudes i 
tabac
Observació: se 
n’exclouen les 
carnisseries amb 
obrador i les fleques 
amb forns de potència 
> 7,5 kW ja regulades 
per la Llei 20/2009.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

   474 Comerç al detall 
d’equips per a les TIC 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

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

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

   476 Comerç al detall 
d’articles culturals i 
recreatius 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

   477 Comerç al detall 
d’altres articles en 
establiments 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.
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H     Transport i emmagatzematge 

49    Transport terrestre; transport per canonades 

   494 Transport de 
mercaderies per 
carretera i mudances 

Si es tracta 
d’empreses 
de transport o 
transportistes 
professionals amb un 
màxim de 2 vehicles 
i sense magatzem 
regulador.

En el cas de naus 
d’empreses de 
camions o furgonetes 
de logística, terres 
campes d’aparcament 
de vehicles, etc.

Sempre que 
l’emmagatzematge 
de vehicles estigui 
classificat a l’annex 2 
de la Llei 3/2010, del 
18 de febrer.

52    Emmagatzematge i activitats afins al transport

   521 Dipòsit i 
emmagatzematge 
Observació: se 
n’exclouen els 
magatzems d’activitats 
afectats per algun 
dels annexos de la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre.

  Tots. Les activitats incloses 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer.

    5221 Activitats afins al 
transport terrestre
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats afectades 
per algun dels 
annexos de la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre.

  Totes. Les activitats 
d’emmagatzematge de 
vehicles classificades 
a l’annex 2 de la Llei 
3/2010: Aparcament 
de vehicles amb 
superfície construïda 
> 2.000 m2, o bé 
si disposa de dues 
o més plantes 
sota rasant, o bé 
si es troba situat 
sota un edifici i 
té una superfície 
construïda > 750 m2. 
Emmagatzematge 
(estacionament) de 
vehicles destinats al 
servei de transport 
de persones o 
mercaderies, si és a 
l’annex 2 de la Llei 
3/2010, del 18 de 
febrer. Terminal de 
transport de persones, 
si disposa de 
superfície construïda 
> 500 m2 o presenta 
un aforament > 500 
persones. Estació 
o intercanviador de 
transport terrestre, 
si es troba situat en 
planta sota rasant o 
presenta un aforament 
> 500 persones.
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53    Activitats postals i de correus 

   531 Activitats postals 
nacionals 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

   532 Altres activitats 
postals i de correus 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

I     Hostaleria 

 55   Serveis d’allotjament

   551 Hotels i allotjaments 
similars

  Tots. Si el nombre de 
places disponibles 
> 20

   552 Allotjaments turístics i 
altres de curta durada

Aplicable als 
establiments de 
turisme rural i als 
habitatges d’ús turístic 
i, en general, a tota 
modalitat d’allotjament 
turístic que es pugui 
dur a terme en edificis 
o establiments amb 
ús característic 
residencial 
d’habitatge.
Observació: La cèdula 
d’habitabilitat equival 
al certificat tècnic 
justificatiu en els 
termes que estableix 
l’article 31.1.

Tots. Observacions: 
se n’exclouen 
les modalitats 
d’establiments de 
turisme rural, els 
habitatges d’ús turístic 
i, en general, tota 
modalitat d’allotjament 
turístic que es pugui 
dur a terme en edificis 
o establiments amb 
ús característic 
residencial 
d’habitatge.

Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.

   559 Altres tipus 
d’allotjament

  Tots. Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.

56    Serveis de menjar i begudes 

   561 Restaurants i 
establiments de 
menjar

  Tots. Si la superfície 
construïda > 500 m2 
o l’aforament > 500 
persones.

   562 Provisió de 
menjars preparats 
Observacions: s’hi 
inclouen les activitats 
comercials al detall, 
sense consumició 
en l’establiment, i 
aquelles activitats no 
incloses en el punt 7.2 
de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.
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   563 Establiments de 
begudes
Observacions: 
se n’exclouen les 
activitats de caràcter 
extraordinari, les de 
règim especial i amb 
reservats annexos 
regulades per la Llei 
11/2009, del 6 de 
juliol.

  Tots.
Observacions: 
se n’exclouen els 
espectacles públics 
musicals i les 
activitats recreatives 
musicals regulats 
per la Llei 11/2009 
amb una superfície > 
500 m2 i un aforament 
> 500 persones.

Si la superfície 
construïda > 500 m2 
o l’aforament > 500 
persones.

J     Informació i comunicacions Observació: se n’exclouen les activitats considerades industrials.

58    Edició 

   581 Edició de llibres, 
periòdics i altres 
activitats d’edició
Observació: se 
n’exclouen les 
impremtes (incloses 
CCAE 181).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

 

   582 Edició de programes 
informàtics 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

59    Cinema i vídeo; enregistrament de so 

   591 Activitats de cinema, 
vídeo i programes de 
televisió 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2. 
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats de projecció 
de pel·lícules en sales 
cinematogràfiques.

Totes les activitats 
de projecció de 
pel·lícules en sales 
cinematogràfiques. La 
resta d’establiments 
si la superfície 
construïda > 500 m2.

Totes les activitats 
de projecció de 
pel·lícules en sales 
cinematogràfiques
La resta 
d’establiments 
d’activitats recreatives 
o de concurrència 
pública amb una 
superfície > 500 m2 
o un aforament de > 
500 persones.

   592 Activitats 
d’enregistrament de 
so i edició musical
Observació: si es 
fan enregistraments 
en directe, s’inclou 
en les activitats 
d’espectacles (CCAE 
900).

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

60    Ràdio i televisió

   601 Activitats de 
radiodifusió

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   602 Activitats de 
programació i emissió 
de televisió

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m2 
o un aforament de > 
500 persones.
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61    Telecomunicacions

   619 Altres activitats de 
telecomunicacions

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

62    Serveis de tecnologies de la informació 

   620 Serveis de tecnologies 
de la informació 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

63    Serveis d’informació 

   631 Processament de 
dades i allotjament; 
portals web 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   639 Altres serveis 
d’informació 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

64    Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

    6419 Altres tipus de 
mediació monetària

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   642 Activitats de les 
societats hòlding

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   643 Inversió col·lectiva, 
fons i entitats similars

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   649 Altres tipus de 
mediació financera

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

65    Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la seguretat social obligatòria

   651 Assegurances Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   652 Reassegurances Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   653 Fons de pensions Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

66    Activitats auxiliars de la mediació financera i d’assegurances

   661 Activitats auxiliars de 
la mediació financera, 
excepte assegurances 
i fons de pensions

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   662 Activitats auxiliars 
d’assegurances i fons 
de pensions

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   663 Activitats de gestió 
de fons

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.
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L     Activitats immobiliàries 

68    Activitats immobiliàries 

   681 Compravenda de 
béns immobiliaris per 
compte propi 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   682 Lloguer de béns 
immobiliaris per 
compte propi 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   683 Activitats 
immobiliàries per 
compte d’altri 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

M     Activitats professionals, científiques i tècniques 

69    Activitats jurídiques i de comptabilitat 

   691 Activitats jurídiques Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   692 Activitats comptables, 
d’auditoria i 
d’assessoria fiscal 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

70    Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 

  701 Activitats de seus 
centrals 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  702 Activitats de 
consultoria de gestió 
empresarial 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

71    Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria 

   711 Serveis tècnics 
d’arquitectura i 
enginyeria 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   712 Anàlisis i assajos 
tècnics Observació: 
se n’exclouen els 
laboratoris d’anàlisi 
i recerca a què fa 
referència la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.23 
dels annexos II i III).

Si la superfície 
construïda destinada 
a laboratoris és ≤ 
50 m2 (excloent-
ne despatxos, 
magatzems i altres 
àrees auxiliars) 
i sempre que la 
superfície construïda 
total sigui ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda destinada 
a laboratoris és > 
50 m2 (excloent-
ne despatxos, 
magatzems i altres 
àrees auxiliars) 
o sempre que la 
superfície construïda 
total sigui > 500 m2.

 

73    Publicitat i estudis de mercat 

   731 Publicitat Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   732 Estudis de mercat i 
enquestes d’opinió 
pública 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

74    Altres activitats professionals i tècniques 

   741 Activitats de disseny 
especialitzat 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

   742 Activitats de fotografia 
Observació: se 
n’exclouen els 
laboratoris industrials 
de fotografia a què 
fa referència la Llei 
20/2009 (codi 12.24 
de l’Annex II).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m2. 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.
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   743 Activitats de traducció 
i d’interpretació 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  749 Altres activitats 
professionals 
i tècniques no 
classificades en altres 
apartats

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

N     Activitats administratives i serveis auxiliars 

77    Activitats de lloguer 

  771  Lloguer de vehicles de 
motor 

Si només es disposa 
de zones d’ús 
administratiu, quan la 
superfície construïda 
≤ 500 m2. Sense zona 
d’aparcament de 
vehicles. 

Si les zones d’ús 
administratiu 
presenten una 
superfície construïda 
> 500 m2. O si 
disposa d’aparcament 
de vehicles.

Si disposa 
d’aparcament de 
vehicles, sempre que 
estigui situat en una 
segona o més plantes 
sota rasant, o bé si 
es troba situat sota 
un edifici i té una 
superfície construïda 
> 750 m2, o bé, en 
qualsevol altre cas, 
quan tingui una 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

  772  Lloguer d’efectes 
personals i efectes 
domèstics 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  773  Lloguer de 
maquinària, equips i 
béns tangibles 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

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

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

78   Activitats relacionades amb l’ocupació 

  781 Activitats de 
les agències de 
col·locació 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  782 Activitats de les 
empreses de treball 
temporal 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  783 Altres tipus de 
provisió de recursos 
humans 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

79   Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats 
que s’hi relacionen

  791 Activitats de les 
agències de viatges i 
operadors turístics

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  799 Altres serveis de 
reserves i activitats 
que s’hi relacionen

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

80   Activitats de seguretat i investigació

  801 Activitats de seguretat 
privada

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  802 Serveis de sistemes 
de seguretat

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.
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  803  Activitats 
d’investigació

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

81   Serveis a edificis i activitats de jardineria

  811 Serveis integrals a 
edificis i instal·lacions

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  812 Activitats de neteja Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  813 Activitats de jardineria Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

82   Activitats administratives d’oficina i auxiliars 

  821 Activitats 
administratives i 
auxiliars d’oficina 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  822 Activitats de centres 
d’atenció telefònica 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  823 Organització de 
convencions i fires de 
mostres 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  829 Altres activitats de 
suport a les empreses 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

O     Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria

84    Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria

  841 Administració pública 
i de la política 
econòmica i social

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  842 Prestació de serveis 
a la comunitat en 
general

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

  843 Seguretat social 
obligatòria

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m2.

Si la superfície 
construïda > 500 m2.

 

P     Educació

85    Educació

  851 Educació preprimària   Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m o una 
superfície > 300 m² 
construïts.

  852 Educació primària   Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m o una 
superfície > 2.000 m² 
construïts.

  853 Educació secundària   Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m o una 
superfície > 2.000 m² 
construïts.

  854 Educació 
postsecundària

  Totes. Si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m o una 
superfície > 2.000 m² 
construïts.
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  855 Altres activitats 
d’educació

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m o una 
superfície > 2.000 m² 
construïts.

  856 Activitats auxiliars 
d’educació

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m o una 
superfície > 2.000 m² 
construïts.

Q     Activitats sanitàries i de serveis socials

86    Activitats sanitàries 

  862 Activitats mèdiques i 
odontològiques
Observació: se 
n’exclouen els 
hospitals, les clíniques 
i els establiments 
sanitaris amb ingrés 
de pacients regulats 
per la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre 
(codi 12.25).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

Tots els establiments 
classificats com 
d’ús hospitalari 
d’acord amb el 
CTE. Establiments 
d’ús sanitari de 
caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m i una 
superfície per planta > 
750 m² construïts.

  869 Altres activitats 
sanitàries
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats regulades 
per la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m2.

Si la superfície 
construïda > 120 m2.

 

87    Activitats de serveis socials amb allotjament
Observacions: se n’exclouen els hospitals i les clíniques amb ingrés de pacients regulats per la 
Llei 20/2009 (codi 12.25).

    871 Activitats de 
serveis socials amb 
allotjament i cures 
d’infermeria

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Totes les residències 
assistides per a 
persones grans. 
Tots els centres 
sociosanitaris. Tots 
els establiments 
classificats com 
d’ús hospitalari 
d’acord amb el 
CTE. Establiments 
d’ús sanitari de 
caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m i una 
superfície per planta > 
750 m² construïts.

    872 Activitats de 
serveis socials 
amb allotjament 
a persones amb 
discapacitat psíquica, 
malalts mentals i 
drogodependents

  Tots. Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.
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    873 Activitats de 
serveis socials amb 
allotjament a persones 
grans i persones amb 
discapacitat física

  Tots. Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.

    879 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials 
amb allotjament

  Tots. Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.

88    Activitats de serveis socials sense allotjament
Observació: se n’exclouen els hospitals de dia i els centres d’assistència primària regulats per 
la Llei 20/2009 (codi 12.26).

  881 Activitats de serveis 
socials sense 
allotjament a persones 
grans i persones amb 
discapacitat

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Tots els centres 
de dia. Tots els 
establiments 
classificats com 
d’ús hospitalari 
d’acord amb el 
CTE. Establiments 
d’ús sanitari de 
caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m i una 
superfície per planta 
> 750 m² construïts. 
Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

  889 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials 
sense allotjament

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Establiments d’ús 
sanitari de caràcter 
ambulatori, si 
tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m i una 
superfície per planta > 
750 m² construïts.
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats regulades 
per la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre.

    8891 Activitats d’atenció 
diürna d’infants

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments d’ús 
sanitari de caràcter 
ambulatori, si 
tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m i una 
superfície per planta 
> 750 m² construïts. 
Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.
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    8899 Altres tipus d’activitats 
de serveis socials 
sense allotjament 
ncaa

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Establiments d’ús 
sanitari de caràcter 
ambulatori, si 
tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m i una 
superfície per planta 
> 750 m² construïts. 
Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

R     Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 

90    Activitats de creació, artístiques i d’espectacles

    9001 Arts escèniques Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

    9002 Activitats auxiliars a 
les arts escèniques

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

 

    9003 Creació artística i 
literària

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

 

    9004 Gestió de sales 
d’espectacles

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

 

91    Activitats de biblioteques, arxius i museus 

   910 Activitats de 
biblioteques, arxius i 
museus 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

92    Jocs d’atzar i apostes

  920   Jocs d’atzar i apostes Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

93    Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment

  931 Activitats esportives
Observació: se 
n’exclouen els camps 
de golf a què fa 
referència la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.35 
de l’annex II).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.
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    9311  Gestió d’instal·lacions 
esportives
Observació: se 
n’exclouen les pistes 
permanents de curses 
i de proves per a 
vehicles motoritzats 
a què fa referència la 
Llei 20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.52).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

    9312 Activitats de clubs 
esportius 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

    9313 Activitats dels 
gimnasos 

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

    9319  Altres activitats 
relacionades amb 
l’esport 

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

   932 Altres activitats 
recreatives i 
d’entreteniment

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

    9329 Altres activitats 
recreatives i 
d’entreteniment 
ncaa Observacions: 
se n’exclouen les 
activitats de caràcter 
extraordinari, les de 
règim especial i amb 
reservats annexos 
regulades per la Llei 
11/2009, del 6 de 
juliol.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².
Observacions: 
se n’exclouen els 
espectacles públics 
musicals i les 
activitats recreatives 
musicals regulades 
per la Llei 11/2009 
amb una superfície > 
500 m² i un aforament 
> 500 persones.

Establiments 
d’activitats recreatives 
o de pública 
concurrència amb una 
superfície > 500 m² 
o un aforament de > 
500 persones.

94    Activitats associatives

   941 Activitats 
d’organitzacions 
empresarials i 
professionals

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

 

   942 Activitats sindicals Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

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

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m².

 

95    Reparació d’ordinadors, efectes personals i domèstics

  951 Reparació 
d’ordinadors i equips 
de comunicació

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m².

  952 Reparació d’efectes 
personals i domèstics

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

 Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

96    Altres activitats de serveis personals 

    9601 Rentatge i neteja de 
peces tèxtils i de pell
Observacions: 
se n’exclouen les 
bugaderies industrials 
regulades per la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre (codi 12.39), 
i les instal·lacions 
per a la neteja en 
sec (annex II i III codi 
12.41).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

    9602 Perruqueria i altres 
tractaments de bellesa

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m2.

    9603 Pompes fúnebres 
i activitats que s’hi 
relacionen
Observació: se 
n’exclouen les 
activitats d’incineració 
regulades per la Llei 
20/2009, del 4 de 
desembre.

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Si es consideren 
establiments 
comercials: 
establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 
m². En altres casos, 
si la superfície 
construïda > 2.000 m2. 
Si es consideren 
establiments de 
pública concurrència: 
establiments amb una 
superfície construïda 
> 500 m² o l’aforament 
> 500 persones.

    9604 Activitats de 
manteniment físic

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Si la superfície 
construïda > 500 m² 
o l’aforament > 500 
persones.
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    9609 Altres activitats de 
serveis personals 
ncaa
Observació: se 
n’exclouen els 
serveis d’allotjament 
i ensinistrament 
d’animals de 
companyia regulats 
per la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre 
(codi 12.33).

Si la superfície 
construïda ≤ 120 m².

Si la superfície 
construïda > 120 m².

Establiments situats a 
la part baixa d’edificis 
de qualsevol ús 
amb una superfície 
construïda > 750 m². 
En altres casos, si la 
superfície construïda 
> 2.000 m².

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1125/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova 
el segon Mandat marc del sistema públic audiovisual per al període 
2020-2026
250-01619/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 18.12.2020, DSPC-P 128

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de desembre de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic audio-
visual (tram. 250-01619/12), presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem (reg. 87848), pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 87868) i pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 87998).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el sistema públic audio-

visual català es doti d’un nou mandat marc en substitució de l’actual, aprovat el 2010 
per la Resolució 612/VIII, per la qual s’aprova el primer Mandat marc del sistema 
públic audiovisual.

2. El Parlament de Catalunya aprova, en compliment del que estableix l’article 
30 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya, el següent 
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Mandat marc del sistema públic audiovisual per al període 2020-2026 

Sumari

A. Objecte i vigència
I. Objecte
II. Vigència
III. Desplegament

B. Objectius generals del Servei Públic Audiovisual
I. El servei públic audiovisual com a generador de valor democràtic
II. El servei públic audiovisual com a generador de valor social
III. El servei públic audiovisual com a generador de valor cultural
IV. El servei públic audiovisual com a generador de valor econòmic
V. El servei públic audiovisual com a generador de valor tecnològic

C. El finançament dels mitjans audiovisuals públics
I. Finançament
II. Contracte programa

El Mandat marc del sistema públic audiovisual català és un instrument bàsic de 
les polítiques de servei públic desenvolupades a Catalunya. En aquest sentit, fona-
menta el compromís dels mitjans audiovisuals públics amb els objectius de qualitat 
democràtica i defensa del pluralisme; de promoció de la llengua catalana i de l’ara-
nès; de civisme, cultura i educació; d’exigència de qualitat pel que fa a l’oferta de 
continguts i de millora del seu sistema de governança; de professionalitat, indepen-
dència i responsabilitat professional; de motor industrial del sector, i de promoció 
de les noves tecnologies.

El primer mandat marc fou aprovat l’11 de febrer de 2010 amb una vigència de 
sis anys, període que comptava amb una pròrroga de dos anys suplementaris.

El segon mandat marc, per tant, té la funció d’actualitzar els fonaments de les 
polítiques de servei públic, després de les transformacions profundes i transversals 
que han sofert els serveis de comunicació audiovisual, que han evolucionat d’una 
manera molt transcendent a causa de la digitalització, que ha comportat nous tipus 
de serveis i un canvi molt significatiu, especialment en la generació més jove, dels 
hàbits de consum audiovisual.

Alhora, aquest mandat marc manté l’objectiu d’establir un marc de relacions 
internes coherents i de sinergies entre els diversos mitjans audiovisuals públics ca-
talans, de manera que no hi hagi cap règim de concurrència entre ells i que no es 
forci cap competència deslleial amb la indústria privada. Cal establir que cada ser-
vei audiovisual compleixi una funció diferenciada i complementària a la dels altres 
serveis, per evitar programacions públiques redundants.

A. Objecte i vigència
I. Objecte
El Mandat marc del sistema públic audiovisual català és el document normatiu 

aprovat pel Parlament de Catalunya que estableix les línies bàsiques que han d’inspi-
rar l’acció del sistema públic audiovisual català. El mandat emana de la Llei 2/2000, 
del 4 de maig, del Consell Audiovisual de Catalunya; de la Llei 22/2005, del 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de l’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

II. Vigència
1. El Parlament de Catalunya ha d’aprovar cada sis anys un nou mandat marc que 

estableixi els objectius que ha d’assolir el conjunt del sistema públic audiovisual per 
a garantir el compliment de la funció de servei públic en els termes que estableix 
l’article 29.2 de la Llei 22/2005.

2. Una vegada finit el termini a què fa referència l’apartat 1, el mandat marc es 
considera prorrogat, per un període màxim de dos anys, fins que la cambra n’aprovi 
un de nou.



BOPC 770
28 de desembre de 2020

1.10. Acords i resolucions 56

III. Desplegament
El contingut del mandat marc s’ha de desplegar en els corresponents contractes 

programa que cadascun dels prestadors públics de serveis audiovisuals han de sig-
nar amb l’administració o les administracions de referència.

B. Objectius generals del servei públic audiovisual
El servei públic audiovisual, després de la digitalització, de la liberalització del 

mercat de les comunicacions, de la darrera crisi econòmica i dels canvis socials de-
rivats, en gran part, de la hiperconnexió dels individus a Internet, manté i multiplica 
el rendiment de la inversió pública i genera valor democràtic, social, cultural, eco-
nòmic i tecnològic.

I. El servei públic audiovisual com a generador de valor democràtic
El servei públic audiovisual és un element bàsic per a una ciutadania crítica i 

informada; és la garantia d’accés universal a la informació i al coneixement i a la 
realització efectiva del dret a la llibertat d’informació. Els serveis i continguts in-
formatius del servei públic audiovisual enriqueixen i promouen el debat públic i són 
referents per a la ciutadania; donen visibilitat a individus i grups que el mercat per 
ell mateix no sempre permet de visibilitzar i asseguren el pluralisme i la diversitat, 
i contribueixen, per tot això, al bon funcionament de les democràcies modernes, de 
complexitat creixent.

Així mateix, davant la proliferació de les xarxes socials i llur capacitat de vira-
litzar notícies, opinions i informació en general, no sempre rigoroses i contrastades, 
el servei públic ha d’ésser la garantia de l’aplicació del principi de responsabilitat 
editorial. En aquest sentit, és un instrument fonamental en la lluita contra la des-
informació i les notícies falses, una qüestió, aquesta, de preocupació creixent tant 
a Catalunya com arreu del món, com ho corrobora la creació per la Comissió Eu-
ropea, al gener del 2018, del grup d’experts d’alt nivell sobre les notícies falses i la 
desinformació a la xarxa, que inclou en les seves recomanacions l’enfortiment del 
servei públic audiovisual com un dels seus pilars d’actuació.

Per aquest motiu i en aquest sentit, són obligacions específiques dels mitjans au-
diovisuals públics: 

a) Oferir una informació àmplia, veraç, contrastada, imparcial, rigorosa, territo-
rialment equilibrada i precisa sobre les qüestions d’actualitat que afecten la comuni-
tat a què s’adrecen, i actuar amb respecte als drets dels usuaris. Aquesta informació 
i aquesta anàlisi han d’ésser plurals i garantir la inclusió dels grups socials, polítics, 
culturals i associatius representatius.

b) Ésser exemplars en la igualtat, tant pel que fa al tracte, les oportunitats, l’accés 
a aquestes oportunitats i els resultats entre homes i dones com a l’ús no sexista ni 
androcèntric del llenguatge i les imatges, amb l’objectiu d’aconseguir una societat 
sense discriminacions.

c) Vetllar, a nivell intern, per garantir que els periodistes i els altres col·lectius 
que hi treballen puguin dur a terme llur activitat amb la qualitat professional re-
querida i en les millors condicions d’independència. En aquest sentit, l’estabilitat 
laboral ha d’ésser un objectiu prioritari.

d) Fer, cadascun dels prestadors de serveis audiovisuals, el manteniment del lli-
bre d’estil, com a codi intern de les persones que hi treballen i de les que hi col·la-
boren, que dona coherència a les fórmules expressives i les unifica amb l’objectiu de 
dotar-ne la programació i els altres serveis d’una imatge pròpia, original i coherent.

II. El servei públic audiovisual com a generador de valor social
El servei públic audiovisual ha de tenir un caràcter transversal, inclusiu i massiu. 

Aquests valors són especialment rellevants en un mercat comunicatiu fragmentat, 
que propicia una societat igualment fragmentada. Així mateix, el mercat audiovi-
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sual tendeix cap a models de negoci basats en el pagament i l’accés condicionat, en 
contraposició al servei públic, que ofereix un servei en obert i d’accés universal.

D’altra banda, i gràcies a les noves plataformes i sistemes de distribució connec-
tats, el servei públic audiovisual pot ampliar la seva funció social: a més d’informar, 
formar i entretenir, també ha de promoure la participació i la interacció ciutadanes. 
Així, a la transmissió unidireccional pròpia de la radiodifusió, s’hi ha de sumar una 
nova funció: la promoció de les relacions horitzontals entre persones, en totes les 
dimensions i identitats, com a ciutadans, com a audiència de televisió tradicional, 
com a usuaris de serveis connectats, com a membres d’una comunitat d’interessos, 
entre d’altres.

Més enllà d’això, el servei públic té el valor social de crear comunitat. La revo-
lució digital permet una multiplicació de l’oferta i una segmentació de l’audiència 
en funció dels seus interessos. Davant d’aquesta nova situació, el servei públic au-
diovisual ha d’ésser present en els principals nínxols de mercat que genera la nova 
situació, però, sobre tot, ha de mantenir el seu rol central de generar comunitat entre 
tots els individus de la societat. Per a continuar generant aquest valor social, ha de 
desplegar els seus serveis i continguts no sols mitjançant la radiodifusió tradicional, 
sinó també en les noves plataformes i xarxes de distribució digitals.

Per aquests motius, són obligacions específiques dels mitjans audiovisuals pú-
blics: 

a) Oferir el servei públic audiovisual per mitjà de totes les plataformes de distri-
bució, des de la televisió tradicional i els serveis a demanda fins a les plataformes 
d’intercanvi de vídeos, les xarxes socials, les retransmissions en línia, les platafor-
mes de difusió en directe i qualsevol altre sistema o plataforma que sorgeixi en el 
futur.

b) Explorar, promoure i liderar els nous models de distribució i els nous formats 
audiovisuals.

c) Tenir un impacte social substancial a la xarxa i en les noves plataformes con-
nectades, tal com el tenen en la televisió tradicional.

d) Oferir el servei públic audiovisual com a plataforma de promoció i d’impuls 
de les noves tendències i incorporar-les als seus principis de transversalitat i inclusi-
vitat, i també ésser capdavanters en la innovació de noves formes de continguts per 
a arribar a nous públics.

e) Garantir la visibilitat i la prominència dels continguts i serveis de servei públic 
en l’entorn connectat, d’acord amb l’esperit de la nova Directiva europea de serveis 
de comunicació audiovisual del 2018, la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlament 
Europeu i del Consell, del 14 de novembre, per la qual es modifica la Directiva 
2010/13/UE sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels estats membres relatives a la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual (Directiva de serveis de comunicació audiovisual), atesa 
l’evolució de les realitats del mercat.

f) Quant als continguts, afavorir el coneixement i facilitar la relació i la com-
prensió mútua amb les persones nouvingudes. En aquest sentit, han d’oferir una in-
formació i unes representacions respectuoses i acurades sobre la diversitat existent 
al país, reflectir-la en la programació i, alhora, treballar per la cohesió de la societat 
catalana.

g) Tractar com a objectiu prioritari l’atenció especial a infants, adolescents i jo-
ves, atès que una adequada protecció de menors és el fonament bàsic d’una societat 
estructurada i equilibrada, i tenir en compte les noves plataformes d’accés als con-
tinguts audiovisuals i usar els recursos tecnològics disponibles per a garantir-ne el 
deure de protecció.

h) Impulsar l’aplicació i el desenvolupament d’instruments tecnològics que facin 
possible l’accés de les persones amb discapacitat sensorial, cognitiva o de qualsevol 
altra naturalesa als continguts emesos.
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III. El servei públic audiovisual com a generador de valor cultural
El servei públic audiovisual contribueix a potenciar, actualitzar i enriquir la iden-

titat nacional i cultural de Catalunya, entesa com un procés de construcció i aporta-
ció de tots els agents de la societat, i no com una realitat fixa i aturada en el temps.

La tecnologia cultural amb més impacte social és, des de fa dècades, l’audiovi-
sual. En aquest sentit, el servei públic audiovisual és un motor cultural molt potent, 
tant per a la producció com per a la distribució de continguts i serveis. A més, els 
darrers anys, amb Internet i la consolidació de la societat connectada, el salt del 
servei públic audiovisual a la xarxa permet replicar i ampliar la generació de valor 
cultural.

Per altra banda, el servei públic ha de suplir les carències del mercat en la pro-
ducció i difusió de continguts en la llengua pròpia. En mercats audiovisuals petits 
o mitjans com el català, el mercat no sempre garanteix la provisió de continguts en 
la llengua pròpia en totes les plataformes de distribució. Aquesta mancança justifica 
una intervenció pública a gran escala, mitjançant la regulació i el desplegament del 
servei públic per a garantir aquest dret no satisfet pel mercat.

Així doncs, el servei públic audiovisual té una importància molt rellevant en la 
distribució de coneixement d’una societat, n’afavoreix l’apoderament cultural i, a 
Catalunya, és la garantia de la provisió de continguts i serveis audiovisuals en ca-
talà.

Per aquests motius, són obligacions específiques dels mitjans audiovisuals pú-
blics: 

a) Proveir el servei públic audiovisual de continguts atractius, innovadors i de 
qualitat que li donin un caràcter d’excel·lència i singularitat, en conjunció amb la 
vocació universal, transversal, inclusiva i massiva del servei.

b) En un espai audiovisual obert, en què el català és la llengua pròpia dels mit-
jans audiovisuals públics de Catalunya, fer-lo servir normalment i esdevenir vehi-
cles vertebradors de l’espai català de comunicació.

c) Prestar una atenció especial als productes audiovisuals fets en versió original 
en català i difondre’ls.

d) Promoure l’ús de l’occità aranès, si tenen cobertura al territori on es parla 
aquesta llengua, en col·laboració amb el Consell General d’Aran.

e) Reservar espais destacats de llurs programacions i serveis en línia a la difusió 
de continguts culturals de qualitat i a la difusió del coneixement i del saber en un 
sentit més ampli.

f) Dur a terme la tasca de formació que tenen encomanada i la difusió i la di-
vulgació del coneixement sobre els principals esdeveniments polítics, socials, eco-
nòmics, científics i esportius de la societat catalana i de la seva història, preservant 
d’una manera especial la memòria històrica i els materials dels testimonis.

g) Promoure, en la mesura que hi estan obligats en ésser operadors públics de-
pendents de la Generalitat, el reforç de la identitat nacional, com un procés integra-
dor en evolució constant i obert a la diversitat.

h) Reflectir i incloure la diversitat local i comarcal de Catalunya en el conjunt del 
sistema públic audiovisual.

i) Assumir, en la nova societat digital, el nou mandat explícit d’educació digital i 
en comunicació del servei públic audiovisual (alfabetització mediàtica).

j) Contribuir a la reducció de la bretxa digital entre grups socials (per estudis i 
per edats, entre d’altres) i evitar una eventual fragmentació social entre els que tenen 
accés a la societat connectada i els que no la tenen.

k) Promoure els valors i els principis de l’Estatut d’autonomia.
l) Emprar el servei públic audiovisual, en la mesura que depèn de la Generali-

tat, com a mecanisme de projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes.
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IV. El servei públic audiovisual com a generador de valor econòmic
El servei públic audiovisual, a més de l’impacte social i cultural, té un impacte 

significatiu en l’economia d’un país. Aquest fet és especialment cert en els mercats 
comunicatius més reduïts, com ara el de Catalunya, tant pel volum de negoci com 
per la varietat d’activitats i els socis. Llur influència no es limita als continguts que 
emeten, sinó que genera externalitats econòmiques positives per a tot el sistema eco-
nòmic del país.

El principal efecte econòmic beneficiós del servei públic audiovisual és en el 
teixit industrial del sector. En aquest sentit, els operadors públics han d’aprofitar i 
potenciar el teixit industrial existent en llurs àrees d’influència.

Per aquests motius, són obligacions específiques dels mitjans audiovisuals pú-
blics: 

a) Augmentar, d’acord amb llurs possibilitats, el pes dels sectors de la producció 
i la distribució de productes audiovisuals a Catalunya. Els criteris per desenvolupar 
aquest mandat són la qualitat industrial, la professionalitat, la creativitat i el com-
pliment dels convenis laborals que els siguin aplicables, i han de tenir en compte 
l’arrelament territorial de les empreses del sector per a reconèixer-ne l’esforç a tot 
Catalunya.

b) Complir els principis indispensables de transparència, publicitat i concurrèn-
cia en la contractació dels serveis del sector privat.

c) Cercar la col·laboració publicoprivada. Els continguts i serveis que derivin 
d’aquesta col·laboració poden ésser considerats servei públic si compleixen determi-
nats requisits de qualitat, pluralisme i promoció de la llengua catalana.

d) Promoure la col·laboració amb altres plataformes audiovisuals, especialment 
en la producció de continguts d’interès públic.

V. El servei públic audiovisual com a generador de valor tecnològic
El servei públic audiovisual ha d’ésser motor de recerca aplicada en nous serveis 

tecnològics en l’àmbit de la producció i la distribució de continguts audiovisuals. Si 
el servei públic audiovisual és innovador en tecnologia garanteix la pervivència i, 
fins i tot, l’excel·lència dels continguts i serveis audiovisuals en català en totes les 
plataformes de distribució.

Cal tenir present que, encara que la recerca bàsica en tecnologia es duu a terme 
en empreses tecnològiques, les corporacions de servei públic també contribueixen 
en aquest sector mitjançant consorcis amb tercers. El servei públic, pel fet de tenir 
accés directe i freqüent amb una part important de la població i ésser una marca de 
referència, pot mobilitzar prou massa crítica per a llançar nous serveis i innovacions 
que encara no siguin econòmicament rendibles per als operadors comercials. Aques-
ta funció és més rellevant en mercats reduïts.

Per aquests motius, en la mesura de llurs possibilitats i d’una manera coordinada 
amb la resta d’agents involucrats, els mitjans audiovisuals públics han d’ésser actius 
en el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, sia en la 
recerca, sia en la fase de prova, sia en l’ús i la difusió dels nous serveis tecnològics.

C. El finançament dels mitjans audiovisuals públics
I. Finançament
1. Els mitjans audiovisuals públics poden tenir un sistema de finançament mixt 

per a percebre fons de l’administració corresponent i també poden obtenir ingressos 
de la contractació publicitària i de la venda de serveis, en les condicions que esta-
bleix la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya.

2. Els mitjans audiovisuals públics tenen l’obligació de gestionar llurs recursos 
segons els principis d’eficàcia, eficiència, transparència i sostenibilitat econòmica.
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3. L’aportació de l’Administració ha d’anar destinada a assegurar el compliment 
de les obligacions dels mitjans de comunicació en llur missió de servei públic.

4. Les tarifes publicitàries dels mitjans audiovisuals públics s’han d’adequar als 
preus del mercat i no poden, en cap cas, afectar la lliure competència.

5. En la compra i la venda de drets d’explotació, els prestadors públics s’han 
d’atenir als preus del mercat.

6. El mitjans públics audiovisuals poden explorar altres vies de finançament 
d’acord amb les noves formes de consum audiovisual.

II. Contracte programa
1. El contracte programa és el document que han de signar els prestadors públics 

de serveis audiovisuals amb l’administració o administracions corresponents.
2. El contracte programa garanteix i permet de comprovar l’ús adequat de les 

aportacions de fons públics, d’una manera transparent i proporcionada amb les mis-
sions de servei públic encomanades pel mandat marc.

3. El contracte programa ha d’establir: 
a) La quantitat que l’Administració pública aporta en cada exercici als prestadors 

dels serveis.
b) La destinació dels fons públics aportats per l’administració corresponent, és 

a dir, les activitats i els projectes que reben suport i les obligacions de servei públic 
que s’exigeixen a canvi de l’aportació dels fons.

c) Les restriccions concretes que s’imposen en l’accés al mercat publicitari.
d) Els indicadors que permetin d’avaluar l’impacte de les aportacions que es des-

tinin a cada servei de televisió, ràdio i en línia.
e) Els indicadors per a comprovar-ne i fiscalitzar-ne el compliment.
4. El Govern, en el termini més breu possible de l’aprovació d’aquest mandat 

marc, ha d’elaborar la proposta del nou contracte programa que ha de sotmetre a 
informació pública, amb l’informe preceptiu previ del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, abans d’aprovar-la. En el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, la proposta ha d’observar els convenis col·lectius de les empreses de l’ens 
i ha d’ésser aprovada pel Consell de Govern, amb l’informe previ preceptiu del Con-
sell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació i dels representants dels 
treballadors.

5. El Parlament de Catalunya, per mitjà de la comissió corresponent, ha de fer el 
seguiment dels objectius del mandat marc i del contracte programa.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 1127/XII del Parlament de Catalunya, sobre la corrupció 
estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya
255-00019/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 18.12.2020, DSPC-P 128

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de desembre de 2020, ha de-
batut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents 
al debat sobre la situació sanitària tingut els dies 14 i 18 de desembre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució
I. Aplicació dels acords de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i de la I Cimera contra 
la Corrupció

II. Mesures de lluita contra la corrupció
Òrgans de control
Alertadors

III. Transparència 

IV. Bon govern 
Gestió de la pandèmia
Atenció a la gent gran
Membres del Govern i alts càrrecs

V. Contractació pública

VI. Institucions i partits polítics
Partits polítics
Monarquia

I. Aplicació dels acords de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i de 
la I Cimera contra la Corrupció
1
El Parlament de Catalunya, en el marc del desplegament de l’Estratègia de lluita 

contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, aprovada per mitjà d’un 
acord del Govern del 15 de gener de 2020, insta el Govern a: 

a) Complir durant els propers dos anys les vint-i-cinc actuacions incloses en l’Es-
tratègia de lluita contra la corrupció.

b) Fer efectiva, d’acord amb el model de governança ètica que ja impulsa el Go-
vern, l’anonimització de la bústia ètica, un canal que facilita la comunicació de con-
ductes de l’Administració pel que fa a l’ús correcte dels recursos públics, la resolució 
de conflictes d’interès i l’objectivitat i neutralitat de la gestió pública. Concretament, 
s’han d’anonimitzar la bústia del Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal 
directiu, la bústia ètica del Codi de principis i conductes recomanables en contrac-
tació pública i la bústia de la inspecció general de serveis de personal de l’Adminis-
tració de la Generalitat i del seu sector públic, tal com va aprovar el Govern el 21 
de juliol de 2020.

c) Donar publicitat als informes d’avenços i retiment de comptes de l’Espai de 
Participació Ciutadana de Seguiment de l’Estratègia de Lluita contra la Corrupció, 
constituït el 15 de juliol de 2020.

2
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar durant el 2021 els acords de 

la I Cimera contra la Corrupció, celebrada el 17 de juliol de 2020, que siguin com-
petència de la seva competència. Els acords aprovats per la Cimera són els següents: 

a) Aprovar una nova llei de finançament de partits i de reducció de despeses 
electorals.

b) Augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pública.



BOPC 770
28 de desembre de 2020

1.10. Acords i resolucions 62

c) Revisar el sistema de control previ d’idoneïtat dels càrrecs públics, reforçar 
el règim d’incompatibilitats, establir polítiques sobre regals i preveure restriccions 
postcàrrec, amb relació a les anomenades portes giratòries.

d) Publicar informes d’avaluació sobre el compliment de compromisos –què s’ha 
promès en campanya i què s’ha promès i fet com a govern– i controlar la liquidació 
dels pressupostos –què s’ha gastat, què no s’ha gastat i per què.

e) Dotar-se del reglament de la Llei de transparència.
f) Trobar un sistema més clar i imparcial per a incoar els procediments sancio-

nadors que estableix la Llei de transparència.
g) Garantir la publicitat activa, fer conèixer la traçabilitat de les reunions amb 

els grups d’interès –saber de què s’ha parlat i quins documents s’han aportat– i fer 
conèixer les reunions sol·licitades i no acceptades.

h) Fer que l’Oficina Antifrau de Catalunya assumeixi la tutela i protecció de les 
persones alertadores i la gestió dels conflictes d’interès.

i) Revisar els procediments dels nomenaments en ens públics.
j) Modificar la composició del Comitè Assessor d’Ètica Pública amb persones 

lliures de filiacions polítiques i de càrrecs en l’Administració.
k) Treballar el disseny i avaluació d’un règim de transparència pel qual, progres-

sivament, tot començant des del sector públic, s’avanci cap a la supressió de l’efec-
tiu i es garanteixi la seguretat i protecció de la intimitat en les diferents formes de 
diner telemàtic.

l) Prohibir la contractació pública i les ajudes a empreses que directament o in-
directament tenen relació amb paradisos fiscals o equivalents.

m) Reduir la quota defraudada, que és un delicte contra Hisenda, a un import 
inferior a l’actual de 125.000 euros, tenint en compte la persona fiscal en conjunt.

n) Revisar –o, si cal, suprimir– l’estimació objectiva i el règim simplificat.
o) Incrementar els recursos i l’especialització tecnològica i humana en la lluita 

contra el frau i l’elusió fiscals.
p) Afavorir la col·laboració i l’intercanvi d’informació entre administracions tri-

butàries.

II. Mesures de lluita contra la corrupció 
3
El Parlament de Catalunya constata que la corrupció es basa en l’abús de poder, 

el qual es pot manifestar de diferents maneres. Si hi ha afany de lucre, es tracta de 
corrupció econòmica. Si es manifesta abusant del poder que donen les institucions, 
és corrupció institucional. Per tot això, el Parlament de Catalunya expressa el seu 
rebuig a tota forma de: 

a) Corrupció econòmica, com la que en aquests moments protagonitzen els re-
presentants de la monarquia.

b) Corrupció institucional, com la que es produeix i s’ha produït en l’àmbit de 
l’Estat quan es vol donar una resposta judicial a problemes polítics, com el que plan-
teja el reconeixement nacional de Catalunya.

4
El Parlament de Catalunya denuncia la gestió negligent dels casos d’assetjament 

sexual en les administracions públiques, que comporta un encobriment i, per tant, 
corrupció institucional. Davant d’aquests casos s’haurien d’haver seguit escrupolo-
sament i estrictament els protocols establerts pel Govern contra l’assetjament. La 
gravetat s’accentua quan el fet de no obrir un expedient sancionador ni activar el 
protocol transmet a les víctimes un missatge nociu, d’indefensió, i genera un desem-
parament total de les altres possibles víctimes.
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5
El Parlament de Catalunya constata que el bon funcionament de les institucions 

és el millor sistema de prevenció, persecució i erradicació de la corrupció i que, per 
a assolir aquest objectiu, Catalunya ha d’adoptar els estàndards internacionals més 
avançats, per tal de garantir en tot moment la proscripció de la corrupció en tots els 
seus àmbits. Un nou país passa per aplicar investigacions d’ofici i tolerància zero a 
la corrupció.

6
El Parlament de Catalunya manifesta que les institucions públiques de Catalunya 

s’han de mantenir sempre netes de qualsevol indici de corrupció i considera neces-
sari reforçar la lluita contra la corrupció i defensar la integritat de les administra-
cions, generant aliances entre els agents públics, privats i socials.

7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exercir l’acusació particular en els procediments en què el seu patrimoni s’ha-

gi vist perjudicat.
b) Oferir assessorament i recursos als ens locals per a personar-se com a acusa-

ció particular en els procediments en què llur patrimoni s’hagi vist perjudicat.

Òrgans de control
8
El Parlament de Catalunya considera urgent redefinir l’Oficina Antifrau de Cata-

lunya amb l’aprovació d’una modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, per a aprofundir en les competències assumides per 
aquesta institució sense que això impedeixi el control d’altres institucions.

9
El Parlament de Catalunya expressa la voluntat que es consideri obligatori que 

l’Oficina Antifrau de Catalunya estigui subjecta al control fiscalitzador de la Sindi-
catura de Comptes.

10
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que les administracions res-

ponsables reforcin i millorin els mitjans materials i humans dels òrgans i organis-
mes fiscalitzadors per tal que la manca de mitjans no sigui un motiu per a no con-
trolar pràctiques que poden esdevenir corruptes.

11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el reforç i la signatura de convenis de col·laboració entre els òrgans 

de fiscalització i control de les diverses administracions públiques de Catalunya.
b) Fomentar l’establiment de mecanismes de col·laboració de la Sindicatura de 

Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya amb altres organismes, com l’Agència 
Tributària de Catalunya, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i les entitats 
gestores de la Seguretat Social, per a facilitar l’accés a la informació que tenen 
aquests organismes i que pot ésser d’interès per a les actuacions de control de la 
Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau.

Alertadors
12
El Parlament de Catalunya expressa la necessitat de tramitar i aprovar durant la 

tretzena legislatura una llei de protecció integral dels alertadors.
13
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a l’Oficina Antifrau de 

Catalunya els mecanismes i protocols del Govern per a garantir un comportament 
ètic dels seus representants a les institucions, prevenir la corrupció i protegir els 
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alertadors, per tal que l’Oficina Antifrau en pugui efectuar una anàlisi i pugui fer 
recomanacions.

14
El Parlament de Catalunya demana a les forces polítiques parlamentàries que 

adoptin un compromís ferm contra la corrupció i a favor de la transparència i la 
democràcia, i que es comprometin a adoptar una política de tolerància zero i a im-
pulsar canals de denúncia segura dins de les organitzacions per a protegir els aler-
tadors.

15
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar figures de protecció dels 

treballadors de l’Administració pública que denunciïn casos de corrupció, activant 
mecanismes de garantia de l’anonimat i de verificació dels fets denunciats.

16
El Parlament de Catalunya expressa la conveniència de reprendre, en la tretze-

na legislatura, els treballs de la iniciativa legislativa sobre la protecció integral dels 
alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat.

III. Transparència 
17
El Parlament de Catalunya recorda que el dret d’accés a la informació pública i la 

transparència són elements essencials de qualsevol democràcia, permeten el control 
dels governs i faciliten la lluita contra el frau i la corrupció.

18
El Parlament de Catalunya, atesa la nombrosa i positiva participació en els trà-

mits d’audiència i informació pública, insta el Govern a aprovar, en el termini de 
sis mesos, el reglament de desplegament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la modificació de la Llei 19/2014 per a ampliar les funcions de la 

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i dotar-la amb els 
mitjans necessaris per a garantir que pugui acomplir la seva tasca correctament.

b) Posar en marxa, a través del Portal de la Transparència, un registre dels càr-
recs públics i d’elecció pública que estan obligats a presentar declaracions de béns, 
activitats i interessos per a accedir al càrrec i a les diverses institucions de les quals 
formen part, i facilitar així als ciutadans la consulta de les declaracions presentades.

IV. Bon govern
20
El Parlament de Catalunya constata la conveniència de posar en marxa al Par-

lament mateix un sistema de formació continuada en matèria d’ètica i bones pràcti-
ques, conflictes d’interès, bon govern, codis ètics, infraccions, sancions, obligacions 
i incompatibilitats.

21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar impulsant les polítiques 

de govern obert que afavoreixen la gestió pública eficient, ètica i pròxima a la ciuta-
dania i que han portat la Generalitat a ésser membre de reconegudes organitzacions 
internacionals líders en aquesta matèria.

Gestió de la pandèmia
22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Complir els acords del Ple del Parlament pel que fa a rescindir el contracte 
amb l’empresa Ferroser per al rastreig de casos i contactes de la Covid-19, i, si no 
s’ha fet, presentar un informe, en un termini de quinze dies, sobre les causes que ho 
han impedit, les tasques acomplertes, els imports pagats i les previsions d’acompli-
ment de tasques fins al 31 de desembre de 2020.

b) Fer una auditoria, a càrrec de la Intervenció General de la Generalitat, de 
la despesa per la gestió de la pandèmia i sota els estats d’alarma. Aquesta audito-
ria ha d’incloure totes les contractacions –i llur idoneïtat– del sistema de l’Institut 
Català de la Salut i del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(Siscat).

c) Fer una auditoria independent sobre les despeses que s’han generat al sector 
privat i llur relació amb la tarifa establerta, per tal que, si escau, es pugui retornar 
als pressupostos públics l’escreix de pagament.

23
El Parlament de Catalunya constata la necessitat: 
a) Que es constitueixi, en la tretzena legislatura, una comissió específica d’estudi 

que incorpori especialistes en les matèries objecte d’actuació pública per a analitzar 
la gestió política de la crisi duta a terme pel Govern durant la pandèmia de Covid-19 
i fer-ne un seguiment.

b) Que la Sindicatura de Comptes faci un auditoria específica, àmplia i completa 
dels recursos destinats a respondre a la crisi sanitària, social i econòmica, priorit-
zant els àmbits de la salut, la contractació pública, l’activitat de foment i les infra-
estructures.

c) Que es creï, en la tretzena legislatura, una comissió específica per al segui-
ment, la fiscalització i el control de la despesa vinculada a la contingència de la crisi 
de la Covid-19. Aquesta comissió ha d’ésser col·legiada i ha d’estar composta per 
representants de la Intervenció General de la Generalitat, el Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local, la Sindicatura de Comptes, l’Auto-
ritat Catalana de la Competència, l’Oficina Antifrau de Catalunya i els grups par-
lamentaris.

24
El Parlament insta el Govern a: 
a) Publicar tota la contractació i despesa feta de manera urgent durant la crisi de 

la Covid-19 per cadascun dels departaments de la Generalitat mitjançant un bàner a 
les pàgines web corresponents.

b) Donar compte en seu parlamentària de la contractació feta durant la crisi de 
la pandèmia.

Atenció a la gent gran
25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear, amb la màxima celeritat i urgència, la Comissió de Qualitat Assisten-

cial, un organisme públic independent amb capacitat executiva per a actuar en els 
àmbits mèdic, residencial i de serveis d’ajuda i assistència domiciliària, i amb els 
objectius següents: 

1r. Establir un registre de proveïdors.
2n. Supervisar, inspeccionar i valorar els serveis.
3r. Actuar per a protegir els usuaris dels serveis.
4t. Informar la societat de manera independent sobre la situació dels serveis i es-

tablir un sistema d’avaluació contínua que els controli i que actuï de manera trans-
parent per a garantir-ne una qualitat adequada.

b) Iniciar un procés de renovació del mètode d’inspecció dels centres residen-
cials, enfocant-lo fonamentalment a millorar la qualitat del servei, i efectuar els 
controls necessaris per a garantir uns nivells adequats de neteja, material, qualitat 
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alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en els casos de vacances o ab-
sències, entre d’altres.

c) Establir, en el termini d’un mes, un protocol de compliment obligatori per als 
centres residencials que asseguri un mecanisme correcte i continu d’informació als 
familiars dels residents sobre llur estat de salut i sobre els criteris socials i sanitaris 
que poden aplicar-se, i que faciliti un contacte normalitzat, respectant sempre els 
elements de seguretat personal que s’estableixin amb motiu de la Covid-19.

d) Fer públic, en el termini de quinze dies, un informe sobre totes les contracta-
cions i llur idoneïtat per a la supervisió dels centres residencials de gent gran, des 
de l’inici de l’any 2020.

Membres del Govern i alts càrrecs
26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Regular l’exercici dels alts càrrecs en l’àmbit de la Generalitat per mitjà d’un 

avantprojecte de llei que professionalitzi l’exercici de les responsabilitats dels alts 
càrrecs de l’Administració, fixi un procediment de nomenament que garanteixi la 
idoneïtat del candidats i permeti una anàlisi prèvia de la possible existència de con-
flictes d’interessos.

b) Millorar el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Genera-
litat, reforçant la legislació amb la introducció de nous supòsits, i incrementar els 
controls sobre els conflictes d’interessos.

c) Posar en marxa una oficina de conflictes d’interessos de l’Administració de la 
Generalitat que actuï amb plena autonomia funcional i tingui com a missió esdeve-
nir un òrgan de vigilància i control de les incompatibilitats dels membres del Go-
vern i dels alts càrrecs de l’Administració.

d) Establir, immediatament, mecanismes de control i fiscalització del patrimoni 
dels membres del Govern, els alts càrrecs de l’Administració i els directius del sec-
tor públic de la Generalitat, per a avaluar i detectar possibles situacions d’enriqui-
ment injustificat durant l’exercici del càrrec.

e) Incentivar la denúncia de possibles casos de corrupció i frau fiscal establint 
protocols i codis de conducta entre els diferents organismes i departaments de l’Ad-
ministració, per a posar en coneixement de la justícia o dels superiors dels denun-
ciats les irregularitats o els actes que es puguin considerar delictius, tot protegint 
els denunciants.

27
El Parlament de Catalunya, en coherència amb l’exemplaritat que s’exigeix a les 

institucions i tenint en compte que hi ha diverses investigacions en curs, demana una 
auditoria interna per a aclarir les sospites provocades per les successives detencions 
del secretari general de l’Esport per casos judicials oberts de presumpta corrupció i 
exigeix l’assumpció de responsabilitats.

V. Contractació pública
28
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar la compra pública social-

ment responsable, incrementant el percentatge de contractes públics que incorporen 
en llurs plecs clàusules socials, per tal d’integrar-hi aspectes socials, ètics i ambien-
tals, com la igualtat de gènere, la inserció laboral, les condicions laborals, la trans-
parència fiscal, l’accessibilitat o el foment de la petita i mitjana empresa.

29
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar la transparència i difusió pública de tots els processos de licitació i 

adjudicació, publicant en temps real tota la documentació i facilitant per Internet el 
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seguiment obert de tots els procediments de selecció i adjudicació. Els procediments 
i els contractes s’han de presentar de manera clara per a garantir-ne el control.

b) Reforçar la claredat i la precisió dels requisits i condicions que configuren la 
demanda pública, i garantir-ne la publicitat efectiva.

c) Establir un marc legal clar i precís per als procediments d’encomanda o dele-
gació a particulars de la gestió dels serveis públics, figura que adquireix cada vega-
da més rellevància en la manera com les administracions públiques porten a terme 
llurs actuacions. En un món en què el subministrament de serveis personals i socials 
esdevé cada cop més important, cal que les administracions públiques es dotin dels 
millors mètodes i procediments per a prestar-los quan la prestació s’encomana a ter-
cers o es porta a terme de manera mixta publicoprivada.

d) Garantir la imparcialitat i la professionalitat en els procediments, mitjançant 
la disminució dels òrgans que gestionen la contractació de les diferents administra-
cions públiques de Catalunya.

e) Garantir més restricció en la utilització de procediments extraordinaris, com 
els d’urgència. En aquesta línia, s’hauria d’establir l’obligació de publicar l’acord en 
què se’n raona o justifica la necessitat.

f) Reforçar la transparència mitjançant la publicació de tots els contractes forma-
litzats en temps real, fins i tot en períodes d’estat d’alarma o emergència, amb tota la 
memòria econòmica i els criteris d’adjudicació, i també publicar qualsevol modifica-
ció del pressupost inicial, amb l’única excepció de les parts del contracte que puguin 
incidir sobre dades confidencials de l’empresa adjudicatària.

g) Presentar, en el termini de quinze dies, un informe del Departament de la 
Presidència que especifiqui el contingut de les reunions de Xavier Vendrell amb els 
departaments d’Educació, de Salut, de Territori i Sostenibilitat, i de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

30
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Excloure de les contractacions públiques, cautelarment, mentre no hi hagi sen-

tència ferma, les empreses implicades en casos de corrupció.
b) Vetllar per garantir que no hi hagi fragmentació de contractes de manera re-

gular en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i convocar concur-
sos de lliure concurrència de manera reglamentària, en compliment de la Llei de 
contractes.

c) Garantir que la informació relativa als contractes de serveis es publica de ma-
nera ràpida i fàcilment accessible, en compliment de la Llei de transparència.

d) Fer públics i transparents els criteris de contractació de la publicitat institu-
cional i de les subscripcions de mitjans de comunicació de tot el sector públic de la 
Generalitat.

e) Establir que la baremació tècnica de les subvencions públiques no estigui sot-
mesa a valoració subjectiva, avançar en la regulació de la concertació pública de 
serveis i programes amb les entitats sense afany de lucre, i garantir que les adminis-
tracions públiques elaborin processos de concessió de les subvencions per mitjà de 
la concurrència competitiva, deixant enrere les subvencions nominatives.

f) Motivar i justificar clarament les subvencions excloses de concurrència com-
petitiva.

g) Controlar la justificació de les subvencions i activar automàticament, si escau, 
el reintegrament i la sanció.

31
El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig per la situació patida per la 

Institució de les Lletres Catalanes, que es va veure afectada per presumptes greus 
irregularitats en l’adjudicació de contractes entre el 2013 i el 2017, i manifesta la 
necessitat de l’assumpció de responsabilitats polítiques i d’una ràpida actuació de 
la justícia.
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32
El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per les informacions 

de presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat i recla-
ma que s’actuï amb la màxima transparència i celeritat perquè s’aclareixin els fets 
i, si es confirmen les irregularitats, s’assumeixin les corresponents responsabilitats 
polítiques.

33
El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la gestió del cas 

de presumpta corrupció al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat, en què la 
dimissió de l’alertador genera un missatge nociu per a possibles alertadors que vul-
guin denunciar irregularitats i opacitats. En aquest cas, la gravetat s’accentua pel fet 
que l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, investigada en el cas, és 
també la màxima responsable de la tercera institució de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, una institució que, en legislatures passades, amb governs d’una compo-
sició similar a l’actual, ja va estar esquitxada per casos de corrupció.

34
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que la presidenta de la Dipu-

tació de Barcelona i alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, implicada 
en el cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet, sigui radicalment transparent davant 
les últimes informacions sobre els presumptes delictes de malversació i omissió del 
deure de perseguir un delicte, i que adopti les mesures necessàries per a aclarir els 
fets i preservar l’honorabilitat d’aquestes institucions, assumint les responsabilitats 
que calgui.

VI. Institucions i partits polítics
Partits polítics
35
El Parlament de Catalunya, en virtut de la necessitat de màxima exemplaritat 

que han d’assumir els càrrecs públics, insta les formacions polítiques catalanes a in-
cloure la lluita contra la corrupció com una de les prioritats a l’hora d’establir acords 
polítics a les institucions.

36
El Parlament de Catalunya expressa la necessitat que les formacions polítiques 

treballin sempre per excel·lir en l’exemplaritat i assumeixin responsabilitats políti-
ques per a garantir un comportament exemplar i l’ètica pública, també en els casos 
d’assetjament. En aquest sentit, el Parlament reprova que es recol·loquin en institu-
cions públiques persones denunciades per aquests motius.

Monarquia
37
El Parlament de Catalunya rebutja i condemna els constants intents i estratègies 

de Joan Carles de Borbó de defugir les seves obligacions davant la justícia per pre-
sumptes delictes de corrupció i reprova la inacció del Govern espanyol.

38
El Parlament de Catalunya manifesta que la regularització fiscal que ha intentat 

fer el cap d’estat emèrit, amb el pagament de 678.393 euros a Hisenda, comporta 
implícitament una assumpció de culpabilitat, i que aquesta regularització ha estat 
feta de manera reactiva davant la notificació de la fiscalia anticorrupció de l’inici 
d’una investigació per corrupció i irregularitats fiscals. L’objectiu, en darrer terme, 
seria evitar d’ésser jutjat per la utilització de targetes bancàries amb fons opacs per 
part del mateix Joan Carles de Borbó i de la seva família, tot i que aquesta és, tan 
sols, una de les operacions del rei emèrit investigades per la fiscalia suïssa i la fis-
calia anticorrupció.



BOPC 770
28 de desembre de 2020

1.10. Acords i resolucions 69 

39
El Parlament de Catalunya manifesta que la presumpta corrupció del cap d’estat 

emèrit no recau únicament en una responsabilitat individual, sinó que aquesta ha es-
tat possible per la connivència de les principals institucions de l’Estat. El Parlament 
constata que el Govern de l’Estat, els partits que li donen suport, els altres partits 
monàrquics i l’activisme judicial obstrueixen la investigació en seu parlamentària 
de les pràctiques fiscals i de qualsevol presumpta irregularitat de la Casa Reial. 
Aquest obstruccionisme genera opacitat i contribueix a una manca de l’exemplaritat 
i la transparència, que són bàsiques en tota institució democràtica. Per això, el Par-
lament demana als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats 
que atenguin la nova petició de diferents grups per a la creació d’una comissió d’in-
vestigació sobre la trama vinculada a les presumptes il·legalitats i irregularitats co-
meses per membres de la Casa Reial i sobre les influències polítiques, diplomàtiques 
i comercials de l’Aràbia Saudita.

40
El Parlament de Catalunya denuncia que la inacció i la nul·la voluntat del Govern 

espanyol d’establir eines de control democràtic venen acompanyades per la com-
plicitat i connivència dels partits monàrquics, el poder judicial i l’aparell militar, 
com va quedar demostrat en el manifest signat per més de setanta exministres i alts 
càrrecs del Partit Popular i del Partit Socialista Obrer Espanyol, en el qual donaven 
suport a la figura de Joan Carles I en el moment de la seva fugida a l’estranger; per 
la manca de neutralitat demostrada en la campanya de les altes instàncies judicials 
contra la decisió per la qual Felip VI no va assistir al lliurament de despatxos a Bar-
celona, i per la carta de setanta-tres comandaments retirats de l’exèrcit dirigida al 
cap d’estat, en la qual atacaven l’actual govern i mostraven llur lleialtat i suport a 
la monarquia, amb la qual cosa s’afermen la impunitat de la institució i la manca 
d’eines de fiscalització i control, fets impropis d’estats democràtics.

41
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir al Govern espanyol que impulsi les modificacions legals necessàries 

per a retirar a Joan Carles I l’aforament i la condició de rei emèrit, i també tots els 
títols, els honors, les prerrogatives i els drets i privilegis de caràcter institucional, 
protocol·lari i econòmic.

b) Exigir al Govern espanyol que impulsi les mesures necessàries per a derogar 
el delicte d’injúries a la Corona i la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protec-
ció de la seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa, perquè limiten l’exer-
cici dels drets fonamentals i s’utilitzen sistemàticament per a censurar la llibertat 
d’expressió i coartar la crítica a la impunitat de la institució i a la connivència dels 
poders de l’Estat.

c) Reclamar al Govern espanyol que apliqui el màxim control financer per tal de 
garantir que els fons emprats per a la regularització fiscal efectuada pel rei emèrit 
no tenen, a més d’un origen il·lícit, un origen en partides públiques dels pressupos-
tos de l’Estat.

42
El Parlament de Catalunya censura l’actuació de Joan Carles de Borbó per la 

seva implicació en presumptes casos de corrupció, com les comissions il·legals per 
la construcció de la línia del tren de gran velocitat de la Meca, les societats en para-
disos fiscals o el frau fiscal per l’ús de targetes opaques, confirmada amb la regula-
rització a l’Agència Tributària, i també per no retre comptes sobre la seva actuació 
i fugir de l’Estat espanyol.

43
El Parlament de Catalunya manifesta que cal fer els canvis legislatius necessaris 

per a regular l’exercici de les funcions del cap de l’Estat i de la seva família, garantir 
la plena transparència en la seva actuació i la rendició de comptes, prohibir-li tota 
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activitat econòmica o d’intermediació amb empreses i l’obertura de comptes a l’es-
tranger, i limitar la seva inviolabilitat per a evitar la impunitat davant fets delictius i 
per a garantir la igualtat efectiva davant la llei.

44
El Parlament de Catalunya afirma que l’actuació del cap de l’Estat i la seva famí-

lia ha d’estar sotmesa a control públic i parlamentari, i que el cap de l’Estat ha de do-
nar compte de la seva actuació i s’ha de sotmetre a auditories periòdiques dels seus 
comptes. En concret, el Parlament de Catalunya constata la necessitat d’investigar 
al Congrés dels Diputats l’ús de targetes de crèdit opaques per part de Joan Carles 
de Borbó i de membres de la seva família.

45
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de reformar la Constitució 

espanyola per tal que la forma política de l’Estat espanyol sigui la d’una república.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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