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Projectes de llei

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
TEXT PRESENTAT
Reg. 56151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 8 de gener de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa SIG19EMC0483 - Avantprojecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica, i s’autoritza la consellera perquè el presenti al Parlament.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
Títol 1. Disposicions generals
Article 1. Finalitat i objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Definicions
Títol 2. Model de relació entre l’empresa i les administracions públiques catalanes
Capítol I. Aspectes generals
Article 4. Definició del model
Article 5. Principis del model
Article 6. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa i les administracions
públiques catalanes
Capítol II. Finestreta Única Empresarial
Article 7. Definició
Article 8. Missió
Article 9. Serveis
Secció 1. Instruments de la Finestreta Única Empresarial
Article 10. Instruments
Article 11. Portal únic per a les empreses
Article 12. Àrea privada
Article 13. Directori d’empreses, establiments i registres
Secció 2. Administracions públiques gestionades amb dades
Article 14. Gestió integral de les dades
Article 15. Estandardització de dades
Article 16. Identificador únic de l’establiment
Article 17. Tramitació unificada
Article 18. Proactivitat de l’administració
Capítol III. Governança del model
Article 19. Definició
Article 20. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
Article 21. Oficina de Gestió Empresarial
Article 22. Organismes responsables de les solucions tecnològiques
Capítol IV. Mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica
Article 23. Impuls de projectes empresarials estratègics
Article 24. Mecanismes alternatius a la intervenció administrativa
Article 25. Procediment de defensa dels drets i els interessos dels operadors econòmics
Article 26. Mecanismes de col·laboració

3.01.01. Projectes de llei

3

BOPC 534
6 de febrer de 2020

Títol 3. Regulació de l’activitat econòmica
Capítol I. Règims d’intervenció administrativa
Secció 1. Intervenció administrativa sobre l’exercici de l’activitat econòmica
Article 27. Principis generals
Article 28. Règim general de la intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica
Secció 2. Intervenció administrativa sobre els establiments en què es desenvolupa una
activitat econòmica
Article 29. Àmbit d’aplicació
Article 30. Règim d’intervenció administrativa sobre els establiments en què es desenvolupa una activitat econòmica
Article 31. Comunicació d’inici d’activitat en un establiment
Secció 3. Disposicions comunes
Article 32. Àmbit d’aplicació
Article 33. Canvis de titularitat
Article 34. Modificacions
Article 35. Caducitat i baixa de títols habilitants
Capítol II. Taxes associades amb la posada en marxa d’una activitat o d’un establiment
Article 36. Pagament de les taxes
Article 37. Gestió, liquidació i recaptació de les taxes i els preus públics de la Generalitat
de Catalunya
Article 38. Recaptació de les taxes de l’Administració local
Capítol III. Control de les activitats econòmiques
Article 39. Àmbit d’aplicació
Article 40. Control posterior de les activitats
Article 41. Procediment de comprovació de requisits formals relatius a la comunicació presentada
Article 42. Procediment de comprovació de requisits materials relatius a l’activitat comunicada
Article 43. Plans d’inspecció i control de les activitats subjectes a règim d’intervenció posterior
Capítol IV. Multes coercitives
Article 44. Multes coercitives
Capítol V. Règim sancionador
Article 45. Règim sancionador
Article 46. Infraccions
Article 47. Sancions
Article 48. Caducitat de l’expedient sancionador
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Incorporació de normes amb rang de llei modificades per la
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Disposició addicional segona. Substitució de referències i remissions en el Text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Disposició addicional tercera. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes, s’adapti a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental
Disposició addicional quarta. Adopció per l’Administració del model de finestreta única empresarial
Disposició addicional cinquena. Connexió de les àrees privades
Disposició addicional sisena. Mitjans de representació per persones intermediàries
Disposició addicional setena. Vinculació de la cerca guiada
Disposició addicional vuitena. Creació del Directori d’empreses, establiments i registres
Disposició addicional novena. Projectes per a l’impuls de l’activitat econòmica
Disposició addicional desena. Impuls de serveis transversals de localització d’empreses
Disposició addicional onzena. Actualització de l’annex
Disposició addicional dotzena. Mesures de cooperació i assistència als governs locals
Disposició addicional tretzena. Mecanismes d’identificació i signatura de tràmits i serveis digitals
Disposició addicional catorzena. Model de certificat tècnic
Disposició addicional quinzena. Entitats sense ànim de lucre i altres persones jurídiques
Disposició addicional setzena. Excepcions de l’annex
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Adaptació reglamentària
Disposició transitòria segona. Desplegament tecnològic de la tramitació unificada
Disposició transitòria tercera. Desplegament tecnològic del pagament electrònic de les
taxes municipals
Disposició transitòria quarta. Tramesa de comunicacions relatives a l’inici d’activitats empresarials abans de l’adhesió dels ajuntaments a la Finestreta Única Empresarial
Disposició transitòria cinquena. Règim dels procediments iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei
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Disposició transitòria sisena. Habilitació d’entitats col·laboradores de l’Administració
Disposició derogatòria
Disposicions finals
Disposició final primera. Projectes de reindustrialització
Disposició final segona. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
Disposició final tercera. Modificació de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental d’activitats
Disposició final quarta. Adaptació de la referència a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Disposició final cinquena. Autorització de refosa de lleis
Disposició final sisena. Entrada en vigor
Annex. Activitats econòmiques desenvolupades en un establiment sotmeses al règim d’intervenció previst a l’article 31

Exposició de motius

Un dels principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques estableix que
la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit
emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i que ha de protegir especialment l’economia
productiva, l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les petites i mitjanes empreses, tal com preveu l’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, l’article
160.1 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
règim local, que, respectant el principi d’autonomia local, inclou les relacions entre
les institucions de la Generalitat i els ens locals.
Les persones que volen emprendre un negoci i les empreses ja consolidades han
de relacionar-se de forma imprescindible amb les diferents administracions públiques, ja sigui per intercanviar informació, fer una consulta o complir amb les obligacions legals i reglamentàries. Aquesta relació necessària i imprescindible pot ser
efectiva, eficient i beneficiosa per a l’impuls de l’economia o pot ser una barrera que
redueixi la competitivitat dels negocis.
La protecció del medi ambient, la salut, la seguretat de les persones i els béns, i
la defensa de les persones consumidores són raons imperioses de l’interès general,
que poden comportar la necessitat que les administracions públiques autoritzin determinades activitats econòmiques o hagin de disposar d’informació sobre les activitats que es porten a terme en un determinat àmbit territorial i, en determinats
casos, que hagin de supervisar i autoritzar aquestes activitats. Concretament, bona
part de l’activitat econòmica que exerceixen les empreses requereix la intervenció
dels ajuntaments. Això fa que les entitats locals tinguin un paper essencial, com a
administració competent, en els procediments establerts, d’una banda, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, del 28 d’abril, i, d’una altra, per les lleis sectorials que regulen els diversos
àmbits materials en què les activitats econòmiques poden tenir incidència.
Ara bé, cal que les unitats administratives amb competència en aquestes qüestions vetllin perquè aquests processos de recollida d’informació i d’autorització, si
escau, no comportin una càrrega burocràtica desmesurada per a les empreses. Càrrega que no només no els aporta cap valor afegit, sinó que en minva la competitivitat, tant en termes absoluts com en termes relatius.
El camí de la modificació normativa per a la supressió de barreres innecessàries
per a l’activitat econòmica es va iniciar amb l’aprovació, el febrer del 2011, del Pla
de racionalització normativa, que va comportar la derogació de 246 disposicions.
Posteriorment, va tenir una importància rellevant l’aprovació, cap al final del 2011,
de les lleis conegudes com a òmnibus, com a primer pas en l’objectiu d’aprofundir
en el procés de simplificació administrativa reduint les càrregues, amb la finalitat de
cercar la reactivació de l’activitat econòmica.
3.01.01. Projectes de llei
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A Catalunya, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, va ser rellevant des del punt de vista de
la simplificació administrativa, i va incorporar per primera vegada el principi d’intervenció mínima, regulant de forma extensa les mesures de simplificació administrativa i la regulació general de les potestats de control i inspecció.
Així mateix, cal tenir en compte que la normativa en l’àmbit de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya va establir el model català d’administració
electrònica 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 importants que aquesta nova Llei vol seguir desenvolupant.
En primer lloc, ha servit per consolidar la Finestreta Única Empresarial com a
instrument per impulsar un model de relació entre les empreses i l’Administració, on
la persona empresària està situada en el centre i col·labora amb l’Administració per
dissenyar un servei més àgil i eficient gràcies a una major interacció i interconnexió
entre les diferents administracions públiques catalanes.
En segon lloc, el fet d’entendre la simplificació administrativa no com una obligació de les administracions públiques, sinó com un veritable dret de la ciutadania,
les empreses i els professionals, ha permès millorar els procediments regulats per
les normatives locals, mantenint la seva autonomia, i les normatives sectorials dels
àmbits competencials de la Generalitat; de manera que, sense renunciar a la protecció de l’interès general, s’han pogut reduir els terminis i augmentar l’eficiència de
recursos en els procediments d’autorització i control de les activitats econòmiques, i
això ha repercutit de manera directa en la reducció de costos per a les empreses per
reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació.
Pel que fa a la primera fita, els avenços dels darrers anys de les tecnologies de
la informació i la comunicació fan possible que el model de relació evolucioni, de
manera que les empreses no tan sols estiguin al centre, sinó que treballin conjuntament amb l’administració fent possible la transformació tecnològica de les polítiques
públiques. En aquest nou estadi, respectant el marc bàsic de la normativa de procediment administratiu i el model català d’administració digital, la relació entre els
titulars d’una activitat econòmica i les administracions pot ser exclusivament digital
i permetre una recollida més àgil i eficient de les dades que l’Administració necessita de l’activitat que empreses i professionals porten a terme, i a la vegada emprar
aquestes dades per prestar uns serveis amb un alt valor afegit i amb un component
totalment innovador, i servir igualment a finalitats d’estadística oficial, tot respectant la normativa de protecció de dades. D’aquesta manera, se supera l’enfocament
tradicional que ha entès la relació electrònica amb les empreses com una transposició del que tradicionalment es fa presencialment i en suport en paper; ja que, tot
i ser possible la gestió electrònica de les diferents fases del cicle de vida de l’empresa, la mirada, l’enfocament d’aquesta regulació no és digital, sinó que continua
sent analògica.
Amb aquesta Llei la regulació de la relació amb les empreses és essencialment
digital, i està en concordança amb l’evolució del marc català d’administració digital,
sense perjudici de poder seguir prestant serveis per altres canals quan sigui necessari. L’empresa és la propietària de les seves dades i qui en manté el control.
Respecte a la segona fita assolida per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, en relació
a la simplificació administrativa, cal dir que la implantació de noves formes de treball col·laboratiu amb el personal de les diferents administracions públiques catalanes ha permès recollir el coneixement que el personal tècnic de l’àmbit municipal té
en relació amb les activitats econòmiques i les seves dificultats en el dia a dia, i a la
vegada dissenyar solucions més operatives i impulsar els canvis.
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Aquesta forma de treball, d’una banda, ha permès connectar diferents àmbits de
competències, organitzacions i persones que treballen amb la finalitat d’aconseguir
que les empreses puguin instal·lar-se en qualsevol part del territori català de forma
àgil i ràpida.
D’una altra banda, va permetre fer un pas més en la simplificació dels règims
d’intervenció de l’administració local relacionats amb l’emplaçament del negoci o
l’establiment empresarial, i en la determinació del règim d’intervenció davant d’una
activitat de nova aparició, fent desaparèixer la distinció entre declaració responsable
i comunicació.
Aquesta Llei estableix un marc regulatori comú, d’acord amb els paràmetres de
la Unió Europea i amb ple respecte a les competències de les entitats locals, sobre
els règims d’intervenció aplicables a l’obertura dels establiments a través del règim
de comunicació amb aportació d’un certificat tècnic i, en cas que sigui necessari per
la dimensió o la capacitat dels establiments, preveu que s’aporti també un projecte
tècnic que descrigui de forma més acurada el compliment normatiu d’aquesta activitat per tal de protegir l’interès general. Aquesta mesura permet regular els règims
d’intervenció per a tots els establiments, no només de les activitats innòcues i de baix
risc que la llei 16/2015, del 21 de juliol, estableix en els seus annexos, sinó que també
queden regulades totes les activitats que sectorialment tenen una regulació però que
fins al moment no han establert el règim d’intervenció per a l’obertura de l’establiment o no han incorporat les competències municipals en la seva regulació.
Finalment, fruit del procés de participació realitzat, s’ha vist la necessitat de sistematitzar els procediments de control ex post previstos per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, que es deroga mitjançant la present Llei, i que són d’aplicació en cas que la
normativa sectorial no en reguli d’específics, així com de preveure de forma supletòria un règim sancionador que ajudi d’una manera eficaç al compliment dels requisits
que la normativa preveu.
En definitiva, la finalitat principal d’aquesta Llei és impulsar l’activitat econòmica en l’actual entorn digital, establint els principis, criteris i instruments que han
d’aplicar les administracions públiques de Catalunya per fer possible una relació
amb els titulars de les activitats econòmiques més àgil i eficient que, d’una banda,
redueixi les càrregues administratives a les empreses i professionals i simplifiqui
el marc d’intervenció pública i, de l’altra, implementi serveis proactius basats en la
gestió i l’anàlisi de les dades aportades per aquestes, que essencialment han de ser
digitals.
Aquesta llei consta de 48 articles agrupats en 3 títols, i de 16 disposicions addicionals, 6 disposicions transitòries, una disposició derogatòria, 6 disposicions finals
i un annex.
El títol 1 regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions de la Llei.
El títol 2 regula el model de relació entre l’empresa i les administracions públiques catalanes i s’estructura en 4 capítols.
El capítol 1 regula els aspectes generals d’aquesta relació i inclou els principis i
deures sobre els quals se sustenta, tant de les persones que volen portar a terme una
activitat econòmica o ja en són titulars, com de les administracions públiques, que
han de fer possible la transformació digital en la relació de l’administració amb les
empreses.
El capítol 2 detalla el model de Finestreta Única Empresarial que permet a les
empreses i els professionals fer, des d’un únic punt, amb independència de l’administració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat. Per
tal que aquests tràmits es puguin fer digitalment, es regula el portal únic per a les
empreses, anomenat Canal Empresa, com a canal electrònic de relació de la Finestreta Única Empresarial. Aquest portal inclou l’àrea privada, espai que integrarà
totes les relacions de l’empresa amb l’administració. Com a novetat es crea el Directori d’Empreses i Establiments, que ha de permetre recollir tota la informació dels
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titulars de les activitats econòmiques i dels establiments on es porten a terme de què
disposen les diferents administracions.
Com a novetat, en aquest capítol es preveu la transformació que han d’experimentar les administracions per passar a gestionar dades en lloc de formularis. Per
fer possible la gestió de les dades aportades es regula la necessitat d’estandardització
d’aquestes, en concordança amb l’evolució del model català d’administració digital,
la figura de l’identificador únic de l’establiment i la tramitació unificada, com a mecanismes de simplificació que possibilitarà que l’empresa doni les dades un sol cop,
sense perjudici que les diferents administracions públiques puguin disposar de les
que necessitin en cada moment.
El capítol 3 versa sobre el model de governança que ha de tenir aquest model de
relació i inclou la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, així com
les funcions de l’Oficina de Gestió Empresarial, com a impulsora de la Finestreta
Única Empresarial a Catalunya, i dels organismes responsables de les solucions tecnològiques, com a principals actors d’aquesta governança.
El capítol 4 se centra en els mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica i s’hi
defineixen els projectes empresarials estratègics per a Catalunya, així com la resta
de mecanismes alternatius i de col·laboració possibles, i també es regula el procediment de defensa dels drets i els interessos dels operadors econòmics.
El títol 3 regula l’activitat econòmica i s’estructura en 5 capítols.
El capítol 1 estableix els principis generals de la regulació de l’activitat econòmica a Catalunya. Preveu, d’una banda, que en termes generals els règims d’intervenció han de ser de control posterior i tan sols es pot preveure un règim de control
previ en els casos en què existeixin raons imperioses d’interès general que així ho
justifiquin; i, d’altra banda, regula la comunicació com a règim d’intervenció municipal per dur a terme una activitat en un establiment. Així mateix, es preveu, de forma supletòria, el procediment administratiu que s’ha d’aplicar en cas que les dades
comunicades d’una activitat que s’estigui duent a terme siguin falses o inexactes i,
per tant, calgui esmenar les deficiències detectades.
Aquest capítol evoluciona, respecte al que estableix la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació administrativa, eliminant el règim de declaració responsable
i establint només un règim d’intervenció, el de comunicació, per a tots els establiments on es desenvolupa una activitat econòmica.
En el capítol 2 es regulen les obligacions de les administracions d’oferir passarel·les de pagament que possibilitin a les empreses fer el pagament a distància de les
taxes associades a un procediment. És evident que la plena aplicació de l’administració electrònica només serà totalment efectiva si totes les fases de la tramitació es
poden realitzar de forma electrònica, inclòs el pagament de les taxes.
En el capítol 3 es determina el control a exercir sobre aquestes activitats econòmiques, diferenciant el procediment de comprovació de requisits formals i el procediment de comprovació de requisits materials.
En el capítol 4 es regulen les multes coercitives i en el capítol 5 s’estableix el règim sancionador per als casos en què s’incompleixi la norma.
Finalment, es preveuen diferents disposicions addicionals que recullen modificacions de lleis que ja es trobaven en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i que cal reproduir en la nova Llei, i d’altres relatives a diferents mandats encomanats a l’Administració de la Generalitat per tal d’assolir el model de finestreta única empresarial, que
comporta la homogeneïtzació organitzativa, l’ús de solucions interoperables i serveis
transversals. D’entre aquests mandats destaca la creació del Directori d’empreses,
establiments i registres.
Així mateix, es preveuen disposicions transitòries que delimiten de forma precisa l’aplicació temporal i material d’alguns articles de la Llei.
I, finalment, la disposició derogatòria i les disposicions finals, que contenen autoritzacions i mandats dirigits a la producció de normes jurídiques, com el desen8

BOPC 534
6 de febrer de 2020

volupament dels projectes de reindustrialització i la modificació d’alguns articles
del dret vigent, com ara la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis o la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.
Títol 1. Disposicions generals
Article 1. Finalitat i objecte

1. La finalitat d’aquesta Llei és facilitar l’activitat econòmica en l’actual entorn
digital. A aquest efecte, s’estableixen els principis, els criteris i els instruments
d’aplicació per a les administracions públiques de Catalunya per fer possible una relació àgil i eficient, en un entorn digital, amb les persones que porten o volen portar
a terme una activitat econòmica des de les perspectives següents:
a) La reducció de les càrregues administratives.
b) El disseny de serveis digitals proactius basats en la gestió i l’anàlisi de les dades aportades pels titulars de les activitats, de forma que l’ús intensiu de les possibilitats 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 administracions públiques de Catalunya en l’exercici de les competències de regulació,
intervenció i control de l’activitat econòmica.
d) El foment de projectes empresarials estratègics per al creixement econòmic de
Catalunya i la garantia d’un procés ordenat i equilibrat de transició cap a nous models de negoci, de més valor afegit i de més presència tecnològica, per tal de mantenir el teixit productiu i l’ocupació.
2. L’objecte d’aquesta Llei és establir un marc regulatori per tal de crear un entorn més favorable a l’activitat econòmica, facilitant la competència i la inversió en
concordança amb la normativa de procediment administratiu i el model català d’administració digital.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta llei és aplicable a:
a) L’Administració de la Generalitat.
b) Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya.
c) L’Administració pròpia de l’Aran.
d) Els ens públics i els organismes autònoms que depenen de qualsevol de les administracions públiques de les lletres a), b) i c) o hi estan vinculats pel que fa a les
seves actuacions en exercici de potestats administratives en l’àmbit de la intervenció
en l’activitat econòmica.
e) Els consorcis adscrits a les administracions, els organismes i les entitats públiques inclosos en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades pel que fa a les seves actuacions en exercici de potestats
administratives en l’àmbit de la intervenció en l’activitat econòmica.
Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Activitat econòmica: acció que, mitjançant la concurrència de mitjans o factors productius, comporta la creació de béns o la prestació de serveis. Les activitats
poden fer-se amb finalitats lucratives o sense.
b) Certificat tècnic: document signat per la persona tècnica competent, que acredita el compliment normatiu d’una activitat en un establiment, en la data de la seva
expedició.
c) Establiment: edifici, part d’un edifici o espai delimitat on es duu a terme una
activitat econòmica o més, sempre que aquestes siguin compatibles.

3.01.01. Projectes de llei

9

BOPC 534
6 de febrer de 2020

d) Normativa sectorial: conjunt de disposicions dins de l’àmbit competencial de
l’Estat o de la Generalitat de Catalunya que confereixen obligacions i atorguen drets
en un sector d’activitat o en un àmbit material concret.
e) Pagament electrònic: acompliment de les obligacions econòmiques derivades
de les taxes associades amb la posada en marxa d’una activitat o d’un establiment
mitjançant l’ús d’instruments i solucions tecnològiques que posen a disposició les
administracions públiques implicades, per possibilitar que el titular d’una activitat
econòmica efectuï el pagament a distància.
f) Projecte tècnic: conjunt de documents que defineixen les característiques generals d’una activitat en un establiment i que justifiquen el seu compliment normatiu, signat per la persona tècnica competent, en el qual constarà com a mínim una
memòria explicativa, esquemes, càlculs i plànols.
g) Requisits formals: conjunt de prescripcions documentals, de representació i
de format que esdevenen obligatòries i indispensables per poder exercir l’activitat o
legalitzar l’establiment, així com per garantir la correcta actuació de l’administració.
h) Requisits materials: conjunt de prescripcions tècniques i substantives previstes en la normativa vigent en relació amb l’establiment per tal de poder legalitzar-lo
i exercir l’activitat.
i) Títol habilitant: reconeixement de la facultat per a l’exercici d’una activitat
econòmica.
j) Titular d’una activitat econòmica: persona física o jurídica, inclosos professionals i autònoms, que disposa de títol suficient, segons la normativa vigent, pel qual
se li possibilita l’exercici o l’explotació d’una activitat econòmica, ja sigui amb finalitat lucrativa o no.
Títol 2. Model de relació entre l’empresa i les administracions públiques
catalanes
Capítol I. Aspectes generals
Article 4. Definició del model

El Govern de la Generalitat, a través de la Finestreta Única Empresarial, impulsa
un model de relació entre les empreses i l’administració que facilita l’activitat econòmica i pivota sobre la gestió de dades aportades pels seus titulars, que permeten
oferir serveis digitals, proactius i integrats per part de les diferents administracions
públiques catalanes.
Article 5. Principis del model

El nou model de relació es fonamenta en els principis següents:
a) Confiança mútua, basada en la responsabilitat de les empreses en l’exercici de
l’activitat empresarial.
b) Relació digital per defecte.
c) Aportació de dades una única vegada.
d) Ús intensiu de les noves tecnologies, especialment les basades en la gestió de
les dades i altres funcionalitats que esdevinguin possibles en cada moment.
e) Eliminació de càrregues administratives innecessàries.
f) Estandardització de procediments per tal de garantir que el servei que es presta sigui el mateix arreu del territori.
g) Celeritat en la tramitació, fixant uns compromisos de nivell de prestació de
servei i impulsant la finalització de tràmits de manera immediata.
h) Transparència, per mostrar a les persones titulars d’activitats econòmiques
tota la informació que les administracions públiques catalanes tenen del titular i de
la seva activitat econòmica.
i) Protecció de dades personals des del disseny i per defecte.
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Article 6. Deures en el marc del model de relació entre l’empresa i les
administracions públiques catalanes

1. Les persones emprenedores i els titulars de les activitats econòmiques, i les
seves persones intermediàries o representants, tenen els deures següents:
a) Complir amb els requisits previstos per aquesta Llei i la resta de la normativa.
b) Relacionar-se digitalment amb les administracions públiques implicades.
2. Les administracions públiques catalanes tenen els deures següents:
a) Oferir, de forma vinculant a través d’una eina que permeti la cerca guiada, segons preveu l’article 11, la informació sobre tots els requisits necessaris per accedir
i desenvolupar una activitat econòmica.
b) Garantir l’accés de les persones titulars a totes les dades de què disposen sobre
la seva activitat o establiment i posar-les a disposició de la resta d’administracions
públiques, respectant la normativa de protecció de dades.
c) Impulsar la millora contínua i la innovació en els serveis que es presten a les
empreses i els professionals, especialment fent ús de les possibilitats que ofereixen
les noves tecnologies per assolir que les dades s’aportin tan sols una vegada.
d) Fer possible la gestió electrònica integral dels procediments que afecten l’activitat econòmica, inclòs el pagament electrònic de les taxes associades.
e) Prendre les mesures necessàries per donar suport per a l’accés i la tramitació
a aquells usuaris que puguin tenir dificultats amb els mitjans digitals.
f) Portar a terme actuacions de forma coordinada en benefici de les persones titulars de les activitats econòmiques per incrementar-ne la competitivitat.
Capítol II. Finestreta Única Empresarial
Article 7. Definició

La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la
finalitat de facilitar l’accés a la informació sobre els procediments administratius
que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a partir de les dades que la persona titular de l’activitat econòmica aporta una única vegada.
Article 8. Missió

1. La missió de la Finestreta Única Empresarial consisteix a oferir serveis integrats, accessibles, digitals i proactius a les empreses i els professionals, en relació
amb l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica en el marc del model català d’administració digital.
2. La Finestreta porta a terme la seva missió amb la captura i el processament
de les dades aportades per les empreses i els professionals, i assegura la qualitat de
les dades, la unitat de la dada a partir de la recollida única en origen a través de la
tramitació unificada, la interoperabilitat amb tots els organismes responsables i
la transparència envers les persones titulars de l’activitat econòmica en relació amb
les dades disponibles, així com altres mecanismes que es puguin establir en el marc
del model de governança de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 9. Serveis

Els serveis que presta la finestreta comprenen l’assessorament, la informació
sobre els procediments administratius necessaris per desenvolupar qualsevol activitat econòmica que són competència de les administracions públiques, i la gestió
d’aquests de forma unificada, per tal que la persona titular aporti les dades tan sols
una vegada i pugui aconseguir el resultat de la seva gestió amb rapidesa i obtenir una
visió integral de la seva relació amb totes les administracions públiques.
La finestreta incorpora serveis proactius, segons el que preveu l’article 18
d’aquesta Llei.
3.01.01. Projectes de llei

11

BOPC 534
6 de febrer de 2020

Secció 1. Instruments de la Finestreta Única Empresarial
Article 10. Instruments

La Finestreta Única Empresarial disposa dels instruments previstos en aquesta
secció per prestar els seus serveis, sense perjudici que se’n puguin desenvolupar de
nous d’acord amb les necessitats que sorgeixin.
Article 11. Portal únic per a les empreses

1. La informació que les persones titulars de les activitats econòmiques i els seus
intermediaris puguin necessitar sobre els serveis i els tràmits de les administracions
públiques s’unifica en un únic portal electrònic.
2. El portal s’organitza de manera que facilita les relacions entre les empreses i
les administracions públiques de Catalunya, i incorpora una eina de cerca guiada
que, de forma vinculant per a totes les administracions, permet a les persones titulars de les activitats econòmiques conèixer tota la informació sobre els tràmits obligatoris i optatius per legalitzar una activitat econòmica o un establiment, així com
les possibles relacions de dependència entre ells.
3. En relació amb els tràmits gestionats per la Finestreta Única Empresarial, les
administracions tenen l’obligació d’incloure al portal la informació sobre els textos
normatius, els règims d’intervenció administrativa, l’import de les taxes associades
i els requisits necessaris per desenvolupar cadascuna de les activitats econòmiques,
així com el conjunt de dades i els documents necessaris.
4. A través del portal es dona publicitat a les dades dels registres administratius
en format de dades obertes i accessibles.
Article 12. Àrea privada

1. El portal incorpora una àrea privada per a cada titular d’una activitat econòmica amb exercici a Catalunya, que integra totes les relacions que es produeixin amb
les administracions públiques catalanes al llarg de la seva vida, sens perjudici de les
previsions de normativa estatal o catalana en relació amb els espais personalitzats.
La informació continguda en aquesta àrea ha de ser compartida, compatible, accessible i interoperable, de manera que, d’acord amb els drets i els deures de cada
part, pugui ser consultada i actualitzada tant per les persones titulars de les activitats
econòmiques com per les administracions públiques, sense perjudici que l’administració hagi de validar determinades dades a partir del procediment administratiu
corresponent.
2. L’accés a l’àrea privada es pot duu a terme amb qualsevol dels mecanismes
d’identificació electrònica admesos per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Un cop la persona titular de l’activitat està identificada en la seva àrea privada,
pot gaudir de totes les funcionalitats sense haver de tornar-se a identificar.
3. Des d’aquesta àrea privada el titular d’una activitat econòmica o d’un establiment pot:
a) Iniciar i gestionar de manera digital els tràmits relacionats amb la seva activitat econòmica, amb independència de l’administració responsable, i fer-ne el seguiment fins a la finalització.
b) Tenir una visió integral que li permeti visualitzar i actualitzar les dades i la
documentació associada a les seves activitats econòmiques, els seus establiments i
registres i, a la vegada, conèixer en tot moment l’estat de legalització de tots els seus
establiments, aplicant el principi de transparència.
c) Donar accés al registre general d’apoderaments a les persones que el representen o actuen com a intermediàries per consultar i actualitzar les seves dades.
d) Rebre informació, avisos i altres serveis de tipus proactiu que puguin ser del
seu interès.
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Article 13. 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 de què disposen les diferents administracions
públiques, prevista en l’article anterior.
2. El directori ha de contenir les dades bàsiques sobre totes les activitats econòmiques i els seus establiments, a partir de l’identificador únic de l’establiment previst a l’article 16 d’aquesta Llei, així com les dades específiques recollides en els
diferents registres als quals està inscrit, de forma que es garanteixi la seguretat i el
rendiment del sistema.
3. Les administracions públiques han de facilitar la informació necessària per tal
que el Directori estigui permanentment actualitzat.
Secció 2. Administracions públiques gestionades amb dades
Article 14. Gestió integral de les dades

1. Les administracions públiques catalanes exerceixen les seves competències en
l’àmbit de l’activitat econòmica a partir de la gestió de les dades obtingudes en la
seva relació amb les persones titulars de les activitats econòmiques.
2. Les dades són un actiu digital propietat de les persones titulars de les activitats
econòmiques, compartides i reutilitzables per totes les administracions públiques
catalanes competents en l’àmbit de l’activitat econòmica.
3. Per fer possible la gestió integral de les dades de forma coherent per part de les
administracions públiques, s’ha d’haver realitzat un procés d’estandardització de les
dades que en garanteixi l’homogeneïtat semàntica i sintàctica, i possibiliti l’existència del Directori d’empreses, establiments i registres i la identificació unívoca dels
establiments de Catalunya.
4. Les administracions públiques catalanes han d’implantar solucions comunes
que garanteixin la coherència de les dades i en permetin la interoperabilitat, dissenyant procediments senzills i àgils basats en l’aportació de dades per part de les persones titulars de l’activitat econòmica tan sols una vegada. Per fer efectiu el criteri
de dada única, s’han d’establir els mecanismes de col·laboració entre els diferents
òrgans i sistemes custodis d’una mateixa dada que en garanteixin la qualitat.
Article 15. Estandardització de dades

1. Les administracions públiques han d’impulsar l’estandardització de les dades
per fer possible la dada única, la interoperabilitat entre sistemes i organismes i la
tramitació unificada com a mecanisme previst en l’article 17 d’aquesta Llei, en coordinació amb el model de governança de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’estandardització es concreta en la implementació d’un diccionari interoperable que recull el conjunt de dades bàsiques i específiques que, segons la normativa
vigent, les persones titulars de les activitats econòmiques han de comunicar a les
diferents administracions públiques.
3. Sens perjudici del que preveu l’article anterior, les administracions públiques
catalanes han d’estandarditzar la definició de les dades que conformen el Directori i
establir els protocols de comunicació entre els sistemes d’informació, segons s’acordi en el si de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica.
Article 16. Identificador únic de l’establiment

1. Els establiments han de tenir un identificador únic que permeti la identificació inequívoca d’un emplaçament on s’exerceix una activitat econòmica al llarg del
temps, amb independència de l’administració competent que hagi enregistrat aquest
establiment i de l’identificador propi que li hagi pogut atorgar. Aquest identificador
únic s’ha de mantenir en cas de transmissió del titular de l’activitat o de la substitució d’una activitat per una altra.
3.01.01. Projectes de llei
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2. L’Oficina de Gestió Empresarial crea el sistema d’assignació de l’identificador
únic de l’establiment i determina la metodologia corresponent per a la seva obtenció,
modificació i baixa, que s’ha de desenvolupar reglamentàriament.
Article 17. Tramitació unificada

1. En el cas de concurrència de diferents procediments administratius sobre una
mateixa activitat, la tramitació unificada és el mecanisme de captura i tractament de
dades que permet que les persones titulars de les activitats econòmiques facilitin a
les administracions públiques catalanes les dades i els documents relatius a la seva
activitat i als seus establiments tan sols una vegada, i que en garanteix la qualitat i
la coherència.
2. La persona titular de l’activitat econòmica realitza la tramitació unificada a
través del portal únic per a les empreses.
3. Les administracions públiques han d’adoptar els mecanismes per tal que des
del portal únic per a les empreses es puguin gestionar de forma integral tots els
tràmits obligatoris i optatius que afecten una mateixa activitat i fer el pagament
de les seves taxes corresponents, comunicant les dades i aportant la documentació necessària una única vegada, sense perjudici de l’exercici de les competències
de cada administració, tant si les estableix aquesta mateixa Llei o una normativa
sectorial.
4. La tramitació unificada garanteix que les administracions públiques reben les
dades i els documents corresponents als procediments de la seva competència, incloses les evidències tècniques de la signatura per part del titular de l’activitat econòmica.
Article 18. Proactivitat de l’administració

1. Les administracions públiques poden oferir de forma proactiva els serveis
disponibles en cada moment que, a partir de les dades que tenen al seu abast, consideren que poden ser d’interès per a la persona titular de l’activitat econòmica o les
persones emprenedores.
2. En el cas que, a partir de les dades facilitades per la persona titular d’una activitat econòmica des de la Finestreta Única Empresarial, es detecti que cal iniciar
nous procediments necessaris per al desenvolupament de la seva activitat econòmica, les administracions públiques catalanes, i, específicament, l’Oficina de Gestió
Empresarial, poden impulsar de forma proactiva les actuacions oportunes per tal
que la persona titular validi la informació o n’aporti de nova des de l’àrea privada
prevista a l’article 12 d’aquesta Llei.
3. S’habiliten les administracions públiques catalanes, i, específicament, l’Oficina de Gestió Empresarial, a fer l’ús de les dades per a la prestació de serveis proactius i personalitzats a les persones titulars de les activitats econòmiques i a les persones emprenedores, en el marc de la Finestreta Única Empresarial i en relació amb
la facilitació de l’activitat econòmica d’aquestes persones titulars.
Capítol III. Governança del model
Article 19. Definició

La governança del model de relació entre les empreses i les administracions
públiques catalanes és el conjunt de mecanismes que permeten la coordinació i
la participació de tots els òrgans amb competències transversals i sectorials per
a l’impuls de l’activitat econòmica, l’administració digital i el desplegament de la
Finestreta Única Empresarial, amb la finalitat d’establir, per part dels responsables
dels diferents organismes públics, mesures efectives que permetin la implantació
del model.
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Article 20. Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu
Consell Assessor

1. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica té per objectiu seguir i avaluar la implantació de les mesures que estableix aquesta Llei i instaurar
mecanismes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals.
2. La Comissió té les funcions següents:
a) Fer un seguiment de l’aplicació dels règims d’intervenció que afecten les activitats econòmiques, de la implantació de la Finestreta Única Empresarial per part
de les administracions públiques de Catalunya i de la resta de mesures que estableix
aquesta Llei per facilitar l’activitat econòmica.
b) Analitzar i valorar les consultes i les reclamacions presentades pels operadors
econòmics i socials en virtut del que estableix l’article 25 d’aquesta Llei, donar 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 millora de la intervenció administrativa en l’activitat
econòmica, proposar les accions necessàries per 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 fets per les
administracions públiques de Catalunya, i sobre el resultat d’aquests plans.
f) Acordar els protocols de comunicació entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i la resta d’administracions públiques amb la finalitat d’aplicar el principis de dada única i de transparència, en col·laboració amb el model de governança
de les dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, garantint que les dades aportades per les persones titulars de les activitats econòmiques puguin arribar
a tots els organismes responsables de la seva gestió en un format interoperable i assegurant-ne la qualitat.
g) Proposar al Govern, mitjançant el departament d’adscripció, els criteris que es
prioritzen per classificar un projecte empresarial com a estratègic.
h) Analitzar l’impacte del canvi de model productiu i, en concret, de les transformacions d’empreses, les deslocalitzacions empresarials i els expedients de regulació
d’ocupació, 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 territori i en la cadena de valor.
i) Impulsar mecanismes de col·laboració per a l’estandardització dels projectes
tècnics, així com qualsevol altra documentació de naturalesa anàloga que les persones tècniques competents han d’elaborar en l’exercici de la seva professió.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
3. La Comissió, que té caràcter permanent, està formada per representants de
l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, i la presidència és exercida
per un representant de la Generalitat.
4. La Comissió compta amb un Consell Assessor format per persones designades
per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, les
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, i per una representació dels col·legis professionals. El Consell Assessor ha de formular propostes a la Comissió sobre
els temes de la seva competència, d’acord amb les funcions detallades a l’apartat 2
d’aquest article.
5. El Govern estableix l’adscripció, l’organització, el règim de funcionament i la
composició de la Comissió i del Consell Assessor.
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Article 21. Oficina de Gestió Empresarial

1. L’Oficina de Gestió Empresarial és responsable d’impulsar la Finestreta Única
Empresarial a Catalunya, i qui ha de coordinar i dur a terme les accions necessàries
per fer-ne efectiu el desplegament en tot el territori, en col·laboració amb les diferents unitats administratives competents.
2. L’Oficina presta els serveis de la Finestreta Única Empresarial que preveu l’article 9 d’aquesta Llei, així com els que preveu la seva carta de serveis i d’altres que
el Govern li pugui atribuir.
3. L’Oficina, en col·laboració amb els organismes de l’article 22 a continuació,
impulsa, defineix, implanta i actualitza les solucions tecnològiques que possibilitin
el funcionament correcte dels instruments previstos en aquesta Llei perquè l’inici o
la modificació d’una activitat econòmica es pugui fer de manera àgil, senzilla i immediata pel canal que correspongui. Aquestes funcions han de permetre la gestió
integral de les dades associades a una activitat econòmica mitjançant la tramitació
unificada, per tal que les administracions puguin rebre, en un format compatible per
al seu tractament i gestió, les dades sobre els procediments relatius a activitats econòmiques que siguin de la seva competència, d’acord amb els esquemes i les definicions estàndard aprovats en el marc de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat
Econòmica.
4. L’Oficina defineix i gestiona el diccionari de la Finestreta Única Empresarial que preveu l’article 15.2 més amunt, que inclou totes les dades relacionades amb
activitat econòmica en col·laboració amb els òrgans gestors de les dades, així com
les eines que possibilitin les funcionalitats relacionades amb les dades dels establiments i dels registres.
5. D’acord amb les previsions reglamentàries corresponents, la gestió que efectuï
l’Oficina de Gestió Empresarial per encàrrec del departament competent suposa la
delegació de signatura.
6. L’Oficina és responsable dels tractaments de dades personals vinculats a la
prestació del servei de Finestreta Única Empresarial.
Article 22. Organismes responsables de les solucions tecnològiques

1. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya posen a disposició dels òrgans de la Generalitat de Catalunya les solucions tecnològiques necessàries per poder prestar els serveis de la Finestreta Única Empresarial, d’acord amb
el model català d’administració digital.
2. El Consorci Administració Oberta de Catalunya, així com les Diputacions,
posen a disposició dels ens locals les solucions tecnològiques i els instruments necessaris per poder prestar, en igualtat de condicions, els serveis de la Finestreta Única Empresarial.
Capítol IV. Mecanismes d’impuls de l’activitat econòmica
Article 23. Impuls de projectes empresarials estratègics

1. El Govern de la Generalitat impulsa els mecanismes que permeten designar
projectes empresarials que per les seves característiques són estratègics per al creixement econòmic de Catalunya.
2. Es poden considerar projectes empresarials com a estratègics si aporten a Catalunya un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació, el
desenvolupament i la vertebració territorial, la contribució a la reindustrialització, la
generació d’ocupació, la recuperació i el foment de sectors tradicionals, la protecció
mediambiental, la promoció de la diversitat, la inclusió social, la igualtat, la no-discriminació i la conciliació en l’àmbit laboral o la coresponsabilitat, entre altres criteris econòmics, socials i mediambientals.
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Així mateix, es poden considerar projectes empresarials estratègics aquells que
tenen com a objectiu fusionar petites empreses o incorporar empreses emergents
(start-ups) per guanyar dimensió i incrementar el nombre de mitjanes i grans empreses a Catalunya.
3. Periòdicament, i a proposta de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat
Econòmica, el Govern ha d’aprovar els criteris que permeten classificar un projecte
empresarial com a estratègic.
4. Reglamentàriament s’ha d’establir el procediment pel qual es designa un projecte com a estratègic. Un cop designat un projecte empresarial com a estratègic, es
considera que concorren raons d’interès públic a fi d’aplicar la tramitació d’urgència
prevista en la normativa de procediment administratiu, que permet la reducció dels
terminis i impossibilita les pròrrogues en els diferents procediments.
Article 24. Mecanismes alternatius a la intervenció administrativa

1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar mecanismes alternatius a la intervenció administrativa quan sigui viable i idoni per reduir les càrregues administratives.
2. Són mecanismes alternatius a la intervenció administrativa, amb relació al
que estableix l’apartat 1, els instruments basats en l’assegurament de la responsabilitat dels empresaris, els codis de bones pràctiques i les guies d’autoavaluació en els
diversos sectors d’activitat, la interoperabilitat dels diferents sistemes d’informació
i les bases de dades de les administracions públiques, i altres mecanismes que les
administracions públiques decideixin establir.
3. Les empreses i els professionals que duen a terme una activitat econòmica que
comporta un risc directe i concret per a la salut o per a la seguretat de les persones
han de cobrir la seva responsabilitat civil mitjançant contractes d’assegurances o altres garanties o instruments adequats, que han de ser proporcionats a les característiques i a l’abast del risc cobert, d’acord amb la normativa sectorial.
Article 25. Procediment de defensa dels drets i els interessos dels
operadors econòmics

1. Les persones interessades a accedir a alguna de les activitats a què fa referència aquesta Llei, i també les corporacions, els col·legis professionals, les organitzacions i les associacions que els representen, per mitjà del portal únic que estableix
l’article 11 d’aquesta Llei, poden informar sobre qualsevol disposició, acte, actuació, inactivitat o via de fet de les administracions públiques que des del seu punt de
vista comporti un obstacle o barrera per a l’aplicació d’aquesta Llei, i també poden
formular consultes relatives a la interpretació de la llei sectorial que sigui aplicable
en cada cas.
2. La unitat competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció
econòmica i regulació gestiona aquest mecanisme, analitza i valora l’obstacle o la
barrera identificats i proposa a l’òrgan competent solucions que en permetin la superació.
3. L’òrgan administratiu competent ha d’informar per mitjans electrònics sobre la
consulta o emetre un informe sobre l’adequació de la disposició, l’acte o l’actuació a
aquesta Llei en el termini de trenta dies.
4. Els informes a què fa referència aquest article, a l’efecte de complir els principis de publicitat i transparència, han de poder ser consultats des dels webs institucionals habilitats en formats accessibles.
Article 26. Mecanismes de col·laboració

Les administracions públiques a les quals s’aplica aquesta Llei han d’establir entre elles mecanismes de col·laboració per a l’exercici de les facultats d’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 dur a terme
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l’activitat d’intervenció, inspecció o control, i han de complementar els mecanismes
de finançament que estableix la legislació sectorial.
Títol 3. Regulació de l’activitat econòmica
Capítol I. Règims d’intervenció administrativa
Secció 1. Intervenció administrativa sobre l’exercici de l’activitat
econòmica
Article 27. Principis generals

Són principis d’actuació relatius a la intervenció administrativa en l’exercici de
l’activitat econòmica:
a) Exercici lliure de l’activitat econòmica.
b) Intervenció mínima administrativa per a l’inici de l’activitat econòmica.
c) Impuls de mecanismes alternatius que permetin reduir càrregues a les empreses i als professionals.
d) Responsabilitat de les persones titulars d’empreses i dels professionals en el
compliment dels requisits exigits en l’exercici de l’activitat econòmica.
e) No concurrència de règims d’intervenció prèvia administrativa sobre el mateix
interès general que es protegeix.
f) Estandardització dels requisits exigits per les administracions per iniciar i desenvolupar l’activitat econòmica.
Article 28. Règim general de la intervenció administrativa en l’exercici
de l’activitat econòmica

1. L’exercici de l’activitat econòmica està subjecta al compliment dels requisits
establerts per la normativa que regula l’activitat a desenvolupar i també al compliment dels requisits previstos per a l’establiment i, específicament, els relatius a la
compatibilitat amb els usos del sòl i a les mesures de control i d’intervenció que
s’estableixin.
2. Els règims d’intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica
són els previstos en la normativa de procediment administratiu: declaració responsable i comunicació, que comporten un control posterior, o llicències i autoritzacions que comporten un control previ a l’inici de l’activitat. Amb caràcter general,
el 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 seves competències respectives d’intervenció de l’activitat econòmica, només poden exigir
l’obtenció d’una llicència o autorització, o d’un altre mitjà intervenció amb control previ, en cas que existeixin raons imperioses d’interès general que ho justifiquin.
4. Si s’estableix un règim diferenciat d’intervenció entre la normativa catalana,
l’estatal o l’europea, l’inici d’activitat s’articula per mitjà de la tramitació unificada
que estableix l’article 17 d’aquesta Llei, que integra els diferents règims, segons escaigui.
Secció 2. Intervenció administrativa sobre els establiments en què es
desenvolupa una activitat econòmica
Article 29. Àmbit d’aplicació

Les disposicions d’aquesta secció són d’aplicació als establiments en què es desenvolupa una activitat, sense perjudici que la normativa sectorial que regula l’activitat prevegi requisits específics sobre l’establiment, els quals són d’aplicació preferent.
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Article 30. Règim d’intervenció administrativa sobre els establiments en
què es desenvolupa una activitat econòmica

Als efectes d’aquesta Llei, la comunicació és el règim d’intervenció administrativa de control posterior aplicable als establiments on es desenvolupa una activitat econòmica, d’acord amb les definicions de l’article 3 i del què preveu l’annex
d’aquesta Llei, sense perjudici de la necessitat d’un règim d’intervenció prèvia en
cas d’ocupar el domini públic.
Article 31. Comunicació d’inici d’activitat en un establiment

1. La persona titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a l’inici de l’activitat en l’establiment, i adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, d’acord amb l’annex.
2. Quan, segons el que preveu l’annex d’aquesta Llei, sigui necessària, per la
dimensió o la capacitat dels establiments, una descripció tècnica més acurada del
compliment normatiu d’aquesta activitat per tal de protegir l’interès general, la comunicació de dades també ha d’incorporar un projecte detallat signat per una persona tècnica competent que descrigui les característiques de l’establiment i la seva
adaptació a la normativa vigent.
3. No es pot presentar la comunicació d’inici d’activitat en un establiment fins
que la intervenció prèvia sobre l’activitat prevista en la normativa sectorial finalitzi
de forma favorable.
4. En aquells casos en què es requereix informe previ d’incendis d’acord amb la
normativa en matèria d’incendis en concordança amb l’annex d’aquesta Llei, la comunicació de dades, el certificat i el projecte detallat que descrigui les característiques de l’establiment, previstos en els apartats 1 i 2 d’aquest article, s’han de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció d’acord
amb el que estableix la normativa corresponent en matèria d’incendis.
5. En els casos en què la normativa sectorial prevegi una intervenció prèvia de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en relació a l’exercici de l’activitat i,
si escau, de l’establiment, la comunicació de dades, el certificat i, si escau, el projecte, previstos en els apartats 1 i 2 d’aquest article, s’han de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció d’acord amb el que estableix
la normativa corresponent.
En els casos en què la normativa sectorial condicioni la resolució de la intervenció a la verificació prèvia per part de l’Ajuntament que es compleixen els requisits
de la seva competència, la Finestreta Única Empresarial, mitjançant el procediment de tramitació unificada previst a l’article 17 d’aquesta Llei, ha de trametre a
l’ens local les dades aportades per la persona titular de l’activitat en el moment de
sol·licitar la intervenció prèvia, pel tal que emeti el seu pronunciament.
6. Les dades comunicades han de permetre identificar la persona titular, els fets
o els elements relatius a l’inici d’una activitat econòmica, sense perjudici del compliment de la resta d’obligacions que determinen les normatives sectorials.
7. La comunicació de dades realitzada conforme als apartats anteriors habilita de
manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat de la persona
titular i de la persona tècnica competent que signa la documentació tècnica. La comunicació de les dades faculta l’Administració per dur a terme qualsevol actuació
de comprovació.
8. Quan la comunicació de dades estigui subjecta a una taxa per iniciar l’activitat, la persona titular ha de disposar del comprovant de pagament d’aquesta.
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Secció 3. Disposicions comunes
Article 32. Àmbit d’aplicació

Les disposicions contingudes en aquesta secció són aplicables als establiments
compresos en la secció anterior, i amb caràcter supletori a aquells establiments on es
duguin a terme activitats econòmiques quan no hi hagi regulació sectorial específica.
Article 33. Canvis de titularitat

1. En cas de transmissió de les activitats econòmiques, la persona que esdevingui titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries a l’Administració a
través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial, i manifestar explícitament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents
a l’habilitació de què disposa l’activitat, així com la seva subrogació en els drets i les
obligacions administratius que se’n deriven.
2. La titularitat administrativa de l’activitat no pressuposa cap pronunciament pel
que fa a les relacions civils o mercantils entre els particulars, o als seus drets sobre
l’establiment on es desenvolupa. Si existeixen dubtes o discrepàncies que no hagin
estat resolts per la jurisdicció competent, es presumeix que les persones que acreditin la titularitat de la possessió de l’establiment on es dugui a terme l’activitat en són
els titulars administratius.
Article 34. Modificacions

1. S’ha d’informar l’administració de la modificació no substancial de les condicions en què es duen a terme les activitats.
2. La modificació substancial de les condicions en què es duen a terme les activitats requereix comunicar novament a l’administració les dades sobre tota l’activitat
resultant.
A aquests efectes, s’han de preveure reglamentàriament les circumstàncies que
determinen quan es considera substancial una modificació.
Article 35. Caducitat i baixa de títols habilitants

1. En defecte de regulació específica, l’administració competent pot declarar,
després de donar tràmit d’audiència als titulars, la caducitat del títol habilitant en els
casos següents:
a) Quan no s’ha iniciat l’activitat comunicada transcorreguts tres mesos des de la
presentació de la comunicació.
b) Quan s’interromp l’activitat de l’establiment amb més de sis mesos consecutius d’inactivitat, sempre que aquesta inactivitat no estigui justificada per l’estacionalitat del negoci.
2. Es produeix la baixa dels títols habilitants relatius a un establiment quan consti el desenvolupament d’una segona activitat habilitada posteriorment en el mateix
establiment, sempre que el desenvolupament d’ambdues activitats sigui incompatible i el títol habilitant obtingut per a l’exercici de la primera activitat ja no estigui a
nom del titular de l’activitat actual.
3. Les persones titulars de les activitats han de comunicar el cessament definitiu
a l’administració a través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial.
Capítol II. Taxes associades amb la posada en marxa d’una activitat o
d’un establiment
Article 36. Pagament de les taxes

1. La posada en marxa d’una activitat econòmica o d’un establiment on s’exerceix una activitat econòmica pot comportar el pagament d’una o diverses taxes, segons estableixi la normativa corresponent.
2. Les administracions públiques han de facilitar la informació i el pagament
electrònic de les taxes associades als procediments relacionats amb una activitat
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econòmica a través de les seves seus electròniques i del portal únic per a les empreses, per garantir una aplicació correcta del procediment de tramitació unificada que
preveu l’article 17 d’aquesta Llei.
3. Les persones titulars d’una activitat econòmica o d’un establiment han de
disposar de la documentació acreditativa del pagament de les taxes corresponents
abans d’iniciar l’activitat.
4. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat abans que s’iniciï
comporta deixar sense efecte la declaració o la comunicació, d’acord amb el procediment de comprovació de l’article 41 d’aquesta Llei.
5. La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat, en els supòsits de règims d’intervenció prèvia, comporta que es consideri que les persones titulars han
desistit de la sol·licitud.
Article 37. Gestió, liquidació i recaptació de les taxes i els preus públics
de la Generalitat de Catalunya

D’acord amb la normativa relativa a taxes i preus públics, s’atribueix a les oficines de gestió empresarial la gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa en
relació amb els serveis o les activitats gravats de competència de la Generalitat de
Catalunya, tramitats per la Finestreta Única Empresarial..
Article 38. Recaptació de les taxes de l’Administració local

Els ens locals recapten les taxes corresponents a tràmits o serveis propis, que s’ingressen directament a les arques de l’ens respectiu, de forma immediata a través del
portal electrònic únic per a les empreses, per tal de garantir l’aplicació correcta del procediment de tramitació unificada previst a l’article 17 d’aquesta Llei.
Capítol III. Control de les activitats econòmiques
Article 39. Àmbit d’aplicació

Els procediments que estableixen els articles següents són aplicables en defecte
de normativa sectorial que reguli aquests procediments.
Article 40. Control posterior de les activitats

1. El control que han d’exercir les administracions públiques sobre l’inici d’activitats econòmiques i sobre l’exercici d’aquestes activitats ha de ser proporcionat, no
discriminatori, transparent i objectiu, i ha d’estar vinculat clarament i directament a
l’interès general que el justifica.
2. El control posterior pot iniciar-se des del moment de la presentació de la documentació requerida segons el règim d’intervenció administrativa que correspongui. L’Administració pot comprovar en qualsevol moment que es compleixen els dits
requisits, així com requerir la persona titular de l’activitat perquè aporti qualsevol
document o informació que aquesta estigui obligada a tenir.
3. L’administració competent ha de verificar, mitjançant els procediments de
comprovació descrits en els articles següents, el compliment dels requisits formals
establerts en aquesta Llei i els requisits materials relatius a l’activitat econòmica regulats a la normativa sectorial d’aplicació.
4. Els procediments de comprovació es poden iniciar d’ofici, per acord de l’òrgan
competent, o atenent als plans d’inspecció i control previstos en aquest capítol o en
la normativa sectorial corresponent.
Article 41. Procediment de comprovació de requisits formals relatius a
la comunicació presentada

1. Les administracions públiques catalanes poden disposar de plataformes tecnològiques que permetin la verificació del compliment de les dades comunicades.
2. Si de la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es
detectés una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de docu3.01.01. Projectes de llei
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mentació necessària per a l’inici de l’activitat, s’ha d’iniciar d’ofici un procediment
d’esmena de requisits formals, mitjançant la notificació del requeriment a la persona
interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar
des de la seva notificació, sens perjudici de la incoació del corresponent procediment sancionador.
3. En el cas que els defectes detectats no siguin de caràcter essencial, l’òrgan
competent pot incoar el procediment sancionador que correspongui transcorregut el
termini de quinze dies sense que s’hagin esmenat.
4. Si transcorregut el termini de deu dies d’esmena, la comunicació presenta algun dels defectes de caràcter essencial descrits a l’apartat següent, l’òrgan competent ha de dictar una resolució en virtut de la qual deixi sense efecte la comunicació,
ordeni el cessament de l’activitat i, si escau, restitueixi la situació jurídica al moment
previ a l’inici de l’activitat corresponent, sense perjudici de la incoació del procediment sancionador que correspongui.
5. Als efectes d’aquesta Llei, es considera que la inexactitud, la falsedat o l’omissió és de caràcter essencial en els supòsits següents:
– Quan les dades consignades no permetin identificar degudament la persona
titular o tècnica i l’activitat desenvolupada, ni les característiques que siguin rellevants per determinar la normativa aplicable.
– Quan les dades consignades no siguin certes i hagin estat alterades de forma
voluntària per tal d’atribuir algun dels elements o requisits essencials necessaris a
la comunicació.
– Quan l’activitat no disposi d’alguna de les llicències o comunicacions sectorials
o urbanístiques que siguin necessàries.
– Quan no es presenti la documentació necessària o bé aquesta no s’adeqüi a
l’objecte o a les finalitats de l’establiment o l’activitat objecte de la comunicació.
– Quan s’hagi omès l’informe i el certificat de l’acte de comprovació d’incendis
o el permís d’abocament, així com qualsevol altre informe o control previ preceptiu
o necessari d’acord amb la normativa sectorial.
6. En el cas que els defectes detectats s’hagin esmenat o quan, a la vista de les
al·legacions presentades, l’administració determina la manca de defecte, es finalitza
el procediment de comprovació.
Article 42. Procediment de comprovació de requisits materials relatius a
l’activitat comunicada

1. Si, de la comprovació documental o d’una inspecció, es constata l’incompliment 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 s’inicia mitjançant acord motivat de l’òrgan competent, que
s’ha de notificar a la persona interessada i que ha d’incloure el nomenament de l’instructor del procediment.
3. La persona interessada disposa del termini d’un mes per esmenar els defectes.
Aquest termini, d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada, és ampliable fins a
un termini màxim de tres mesos, sempre que estigui justificat de forma raonada per
la complexitat de les actuacions a desenvolupar per esmenar les deficiències o per
donar compliment als requisits exigits per la normativa sectorial aplicable, sense
perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de quinze dies a comptar
de la notificació.
4. L’inici de la tramitació del procediment pot comportar la suspensió cautelar de
l’activitat de manera immediata, si hi ha risc per a les persones, els béns o el medi
ambient. En el cas que l’activitat sigui prohibida per l’ordenament jurídic o que no
pugui complir en cap cas els requeriments de la normativa sectorial aplicable, l’òrgan competent n’ha d’acordar la suspensió cautelar de manera immediata i deixar
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sense efecte la comunicació. En qualsevol cas, aquestes mesures s’han de notificar
a la persona interessada.
5. L’instructor ha de formular proposta de resolució, en vista de la documentació
continguda a l’expedient administratiu, una vegada transcorregut el termini a què
fa referència l’apartat 3 d’aquest article, independentment que s’hagin formulat o no
al·legacions.
L’instructor ha d’elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent per resoldre.
6. La resolució del procediment administratiu, que s’ha de notificar a la persona
interessada, ha de determinar alguna de les opcions següents:
a) L’arxivament de l’expedient, si de la tramitació del procediment d’esmenes resulta que l’activitat compleix la normativa sectorial vigent.
b) El cessament de l’activitat, i, si escau, ha de determinar que es restitueixi la
situació jurídica al moment previ a l’inici de l’activitat corresponent.
c) El reinici de l’activitat, si després d’haver estat suspesa cautelarment s’acredita
que compleix tots els requisits exigits per la normativa sectorial vigent.
d) La continuació de l’exercici de l’activitat, condicionada a la implantació de les
mesures que s’indiquin en els terminis establerts a la mateixa resolució.
7. El procediment administratiu d’esmena de defectes és independent i compatible amb el procediment sancionador, que estableixen la normativa sectorial o aquesta Llei, a què pugui donar lloc l’incompliment.
Article 43. Plans d’inspecció i control de les activitats subjectes al
règim d’intervenció posterior

1. Les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans
d’inspecció i control de les activitats subjectes al règim de control posterior per
afrontar les tasques de control a què obliga aquesta Llei. Els esmentats plans es publicaran a les respectives webs i al portal electrònic únic per a les empreses que preveu l’article 11 d’aquesta Llei.
2. En l’execució del pla d’inspecció i control de les activitats a què fa referència
l’apartat anterior, les administracions públiques que ho necessitin poden disposar de
l’ajuda i la col·laboració d’altres administracions, així com d’entitats col·laboradores
de l’administració degudament habilitades, de conformitat amb el procediment establert per reglament.
Capítol IV. Multes coercitives
Article 44. Multes coercitives

1. Les administracions públiques poden imposar, com a mitjà d’execució forçosa
dels actes administratius que es dictin en aplicació d’aquesta Llei, multes coercitives
per una quantia de 150,00 a 3.000,00 euros cadascuna, llevat que la legislació específica aplicable disposi altres quanties.
2. Es poden imposar com a màxim tres multes coercitives.
3. La multa coercitiva és independent de les sancions que es puguin imposar per
les infraccions comeses i compatible amb aquestes, i amb l’ordre de cessament de
l’activitat, si ho preveu la normativa sectorial aplicable.
Capítol V. Règim sancionador
Article 45. Règim sancionador

1. El procediment i els criteris per a la imposició de sancions s’han d’ajustar a les
disposicions generals per a l’exercici de la potestat sancionadora.
2. El règim sancionador que es regula en aquesta Llei s’aplica en defecte de norma sancionadora específica.
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Article 46. Infraccions

1. Són infraccions lleus:
a) L’incompliment dels requeriments que l’administració competent dirigeixi a
les persones titulars de les activitats per a l’esmena d’inexactituds, falsedats o omissions de caràcter no essencial en les declaracions responsables o comunicacions.
b) L’incompliment dels requeriments d’esmena de defectes comprovats en les
inspeccions a l’establiment que no comportin risc per a les persones, els béns o el
medi ambient.
c) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’administració els canvis de 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, falsedats o omissions de caràcter essencial, d’acord amb les previsions d’aquesta Llei.
c) Dur a terme modificacions substancials de les condicions en què es duen a terme les activitats sense presentar la declaració responsable o comunicació pertinents.
d) L’incompliment dels requeriments d’esmena de defectes comprovats en les
inspeccions a l’establiment que comportin risc per a les persones, els béns o el medi
ambient.
e) Obstaculitzar l’exercici de la funció inspectora de l’administració competent.
f) Signar un certificat tècnic que no s’ajusta a la realitat o a la normativa en la
data d’expedició.
3. Són infraccions molt greus:
a) La reincidència en una infracció greu. S’entén per reincidència la comissió en
el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan la infracció ja hagi estat sancionada per resolució ferma en via administrativa.
b) Iniciar l’exercici d’una activitat sense haver presentat la declaració responsable o la comunicació pertinents quan, en el termes de l’article 42.4 d’aquesta Llei, hi
hagi risc per a les persones, els béns o el medi ambient, o sigui una activitat prohibida per l’ordenament jurídic o que no pugui complir en cap cas els requeriments de
la normativa sectorial aplicable.
4. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les
lleus a l’any.
5. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des del dia
en què s’hagi comès la infracció.
6. El còmput de la prescripció de les infraccions continuades s’inicien en la data
en què cessen.
Article 47. Sancions

1. Sancions pecuniàries:
a) Infraccions lleus: multa de 150,00 fins a 3.000,00 euros.
b) Infraccions greus: multa de 3.001,00 a 6.000,00 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 6.001,00 a 20.000,00 euros.
2. Sancions no pecuniàries:
Les infraccions greus i molt greus es podran sancionar amb les sancions no pecuniàries següents:
a) Suspensió temporal o definitiva de l’activitat en l’establiment.
La suspensió temporal, en cas d’infraccions greus, podrà ser de fins a sis mesos,
mentre que en el cas de les molt greus podrà ser per a un temps no inferior a sis 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.
Aquestes sancions poden ser compatibles amb les pecuniàries.
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3. Graduació de les sancions:
En la imposició de sancions s’ha d’adequar la gravetat del fet constitutiu de la
infracció amb la sanció aplicada, per a la qual cosa s’han de tenir en compte els aspectes següents:
a) Existència d’intencionalitat.
b) El benefici obtingut per haver comès la infracció.
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
d) La continuïtat o la persistència en la conducta infractora.
e) Existència de reincidència en un termini superior a un any.
f) Gravetat del perjudici ocasionat.
4. Es podran adoptar mesures provisionals d’acord amb la normativa de procediment administratiu.
5. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.
Article 48. Caducitat de l’expedient sancionador

Si transcorre un any des de la incoació de l’expedient sancionador i l’òrgan competent no ha dictat i notificat resolució expressa, s’entén que el procediment ha caducat i que ‘‘han d’arxivar les actuacions, amb el benentès que cal excloure del
còmput les paralitzacions no imputables a l’Administració i les suspensions o les
ampliacions de terminis que s’acordin de conformitat amb la legislació reguladora
del procediment administratiu.
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Incorporació de normes amb rang de
llei modificades per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

1. Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
1.1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
resta redactat de la manera següent:
«3. Les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de serveis
a disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals, com a instruments per
a la millora de la qualitat dels serveis, en els termes establerts per la normativa vigent.»
1.2. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 23 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
amb el text següent:
«4. Les unitats orgàniques de l’Administració de la Generalitat amb un rang mínim de direcció general han de disposar d’una carta de serveis per a cadascun dels
serveis finalistes que presten. Les cartes poden ser individualitzades per a cada servei o bé agrupades, s’han d’avaluar cada dos anys i s’han d’actualitzar, com a mínim, cada cinc anys.»
1.3. S’afegeix un nou article, el 50 bis, a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text
següent:
«Article 50 bis. Informes
»1. Els informes han de ser facultatius i no vinculants, sense perjudici del que
estableixi la legislació sectorial.
»2. La tramesa d’informes entre les administracions públiques de Catalunya s’ha
de fer electrònicament, mitjançant les plataformes habilitades a aquest efecte.
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»3. En la instrucció del procediment, s’han de demanar els informes que siguin
preceptius d’acord amb la normativa reguladora del procediment. En el cas dels informes facultatius, l’òrgan peticionari ha de justificar de manera expressa la necessitat d’emetre’ls.
»4. Els informes s’han d’emetre en el termini de deu dies, llevat que una disposició amb rang de llei estableixi un termini superior.
»5. Si s’ha de sol·licitar més d’un informe en un mateix procediment, l’òrgan peticionari els ha de sol·licitar tots simultàniament, llevat que d’acord amb la normativa
sectorial aplicable l’emissió d’un informe preceptiu requereixi el coneixement d’un
informe previ també preceptiu.
»6. Si un informe no s’ha emès en el termini establert, s’ha de continuar la tramitació del procediment, sense perjudici del que estableix la normativa de procediment administratiu en el supòsit d’informes preceptius.
»7. No obstant el que estableix l’apartat anterior, el procediment ha de continuar
necessàriament i en tot cas si la persona interessada ho sol·licita expressament, excepte quan es tracti d’informes preceptius que siguin determinants per a la resolució
del procediment, supòsit en el qual es pot interrompre el termini dels tràmits successius. La continuació del procediment produeix efectes una vegada transcorreguts
deu dies des de la recepció de la sol·licitud per l’òrgan competent per tal de tramitar-la, la qual ha de ser comunicada a l’interessat.»
1.4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
resta redactat de la manera següent:
«3. Els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.»
1.5. S’afegeix una nova disposició addicional, la setzena, a la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text següent:
«Disposició addicional setzena. Identificació i autenticació dels ciutadans per accedir a la signatura electrònica no avançada
»1. Les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un any des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’establir una solució d’interoperabilitat o
compatibilitat dels sistemes d’identificació, autenticació i signatura electrònica no
avançada, a partir de la utilització de claus concertades en un registre previ com a
usuari, l’aportació d’informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no
criptogràfics, en els termes i les condicions establerts per reglament.
»2. Les claus concertades en un registre previ, la informació coneguda pels ciutadans i per les administracions públiques, i les dades i els codis alfanumèrics que figurin impresos en targetes identificadores o d’accés a serveis públics expedides per
les administracions públiques, inclosa la targeta d’identificació sanitària, poden ser
emprats per verificar la identificació i l’autenticació dels ciutadans i fer el registre
electrònic de la seva identitat sense certificat digital. En tot cas, la persona interessada ha de ser informada i se li ha de requerir que consenteixi, pel mateix canal electrònic, que el procés de validació d’aquestes dades requereix la consulta de les seves
dades en el fitxer corresponent.
»3. El sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica no avançada és
vàlid en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i aplicable en les seves relacions
i actuacions amb els ciutadans, les entitats, les fundacions i les associacions inscrites
en els registres públics, les empreses i altres organismes públics. Els termes, les condicions i els supòsits d’utilització d’aquest sistema de signatura electrònica i l’àmbit
subjectiu d’aplicació han de ser determinats per ordre del conseller competent en
matèria d’atenció ciutadana.»
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1.6. S’afegeix una nova disposició addicional, la dissetena, a la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el text següent:
«Disposició addicional dissetena. Desplegament reglamentari de les lleis
»En el cas que calgui desplegar les lleis per reglament i que no s’hagi establert
en quin termini, aquest ha de ser de sis mesos.»
2. Modificació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
2.1. S’afegeix un nou article, el 69 bis, al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, amb el text següent:
«Article 69 bis. Procediment voluntari per a la suspensió temporal de la prestació de determinats serveis per part dels municipis
»1. Els municipis han de prestar les activitats i els serveis que estableixen les
lleis sectorials que els són aplicables, en exercici de les competències que aquestes
els atribueixen.
»2. Els municipis poden suspendre, excepcionalment i de manera temporal, la
prestació d’activitats i serveis públics que els atribueix una llei sectorial de Catalunya si es troben en una situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat
fiscal. La suspensió en cap cas no pot afectar els serveis mínims establerts per l’article 67 d’aquesta Llei.
»3. El procediment per suspendre la prestació dels serveis públics a què fa referència aquest article té caràcter voluntari i només es pot adoptar a iniciativa de l’entitat local. La suspensió s’ha de justificar per raons d’interès general, i s’ha de basar
en l’acreditació de la situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fiscal, d’acord amb el que s’estableix per reglament.
»4. La tramitació de l’expedient, en els termes establerts per reglament, requereix un tràmit d’informació pública en el municipi i l’informe preceptiu dels departaments de l’Administració de la Generalitat competents per raó de la matèria, i s’ha
de resoldre per resolució del conseller o consellera competent en matèria d’Administració local, amb l’informe previ de la Comissió de Govern Local de Catalunya. En
el cas que hi hagi informes desfavorables, ha de resoldre el Govern, a proposta del
conseller o consellera competent en matèria d’Administració local.
»5. La suspensió temporal del servei no pot ser superior a dos anys. No obstant
això, es pot prorrogar per períodes successius, en els termes establerts per reglament, si persisteixen les causes que la van motivar. L’aixecament de la suspensió i la
recuperació per part de l’ajuntament, a iniciativa pròpia, de la prestació del servei es
produeixen en els termes establerts per reglament.
»6. La Comissió de Govern Local de Catalunya, d’ofici o a iniciativa d’un municipi, pot identificar mesures de suspensió temporal de la prestació d’activitats i
serveis públics atribuïts per una llei sectorial de Catalunya i proposar les accions
necessàries per iniciar el procediment de suspensió.»
2.2. Es modifiquen les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 17 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
del 28 d’abril, que resten redactades de la manera següent:
«a) L’expedient s’inicia per acord de l’ajuntament o ajuntaments interessats o del
consell o consells comarcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament competent en matèria d’Administració local. Es pot iniciar també a petició dels veïns, en
una majoria del 50%, com a mínim, del darrer cens electoral del municipi o de la
part o parts d’aquest en el supòsit de segregació. En aquest últim cas, l’ajuntament
ha d’adoptar l’acord en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació de la
petició en el registre municipal.
»b) Els acords municipals o comarcals sobre alteració de termes requereixen el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació
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i s’han de sotmetre a informació pública per un període d’un mes. Les corporacions
han de trametre els acords al departament competent en matèria d’Administració
local juntament amb la resolució de les reclamacions i les al·legacions presentades,
la qual s’ha d’adoptar amb el mateix quòrum requerit per a l’acord inicial. També
s’ha de fer aquesta tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància dels veïns per a
la segregació de part del municipi, encara que l’acord o els acords municipals no hi
siguin favorables.»
2.3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que
resta redactat de la manera següent:
«1. Correspon al Govern l’aprovació de tots els expedients d’alteració dels termes
municipals promoguts d’acord amb el que disposa l’article 17 d’aquesta Llei, mitjançant decret adoptat a proposta del conseller o consellera del departament competent
en matèria d’Administració local. El Govern ha d’aprovar l’alteració dels termes
municipals promoguda a iniciativa del municipi o dels veïns si es produeix l’acord
favorable dels municipis interessats i no hi formulen objeccions els organismes consultius a què es refereix aquest article.»
2.4. Es modifica l’article 19 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 19. Contingut del decret o la llei d’aprovació
»El decret o la llei han de determinar la delimitació dels termes municipals, el
repartiment del patrimoni, l’assignació del personal, la forma en què s’han de liquidar els deutes o els crèdits contrets pels municipis i la fixació de la capitalitat,
si escau. Aquestes determinacions s’han d’ajustar als pactes intermunicipals que es
poden establir entre els municipis interessats.»
2.5. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 31 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28
d’abril, que resten redactats de la manera següent:
«1. L’acord de canvi de denominació d’un municipi ha de ser adoptat pel ple de
l’ajuntament i requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació. Abans de l’adopció de l’acord municipal, s’ha d’obrir informació pública per un termini mínim de trenta dies.
»2. L’acord municipal ha d ser tramès al departament competent en matèria
d’Administració local.
»3. Si la nova denominació acordada per l’ajuntament és susceptible de ser confosa amb la d’un altre municipi o conté incorreccions lingüístiques o no s’adiu amb
la toponímia catalana, correspon al Govern, a proposta del departament competent
en matèria d’Administració local, la resolució definitiva sobre el canvi de nom, amb
audiència prèvia del municipi interessat. A aquests efectes, el departament pot sol·licitar l’informe de l’Institut d’Estudis Catalans.»
2.6. Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 79 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
del 28 d’abril, que resten redactades de la manera següent:
«b) En el primer cas, l’ajuntament ha d’adoptar l’acord en el termini d’un mes a
comptar de la presentació de la petició en el registre municipal.
»c) L’acord municipal sobre constitució de l’entitat municipal descentralitzada ha
de determinar les competències que, d’acord amb l’article 82, ha d’assumir l’entitat, i
el sistema de participació en els ingressos de l’ajuntament. L’acord s’ha de sotmetre
al tràmit d’informació pública per un termini d’un mes; un cop transcorregut aquest
termini, s’ha de trametre al departament competent en matèria d’Administració local, juntament amb la resolució de les al·legacions presentades, la qual s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de
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la corporació. També s’ha de fer la tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància
dels veïns, encara que l’acord municipal no hi sigui favorable.»
2.7. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 119 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28
d’abril, que resten redactats de la manera següent:
«1. El projecte d’estatuts s’ha de sotmetre a informació pública, per un termini
de trenta dies, mitjançant la inserció d’anuncis als taulers d’edictes dels ajuntaments
i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
«3. El projecte definitiu d’estatuts s’ha de trametre al departament competent en
matèria d’Administració local perquè, en el termini d’un mes, emeti informe d’acord
amb la legalitat vigent, un cop escoltat el consell comarcal.»
2.8. Es modifica la lletra b) de l’article 121 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que
resta redactada de la manera següent:
«b) L’informe preceptiu i no vinculant del departament competent en matèria
d’Administració local.»
2.9. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 145 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28
d’abril, amb el text següent:
«4. Els ens locals han de trametre els actes i els acords a què fa referència l’apartat 1 per mitjans electrònics. A aquests efectes, han de respectar les condicions i els
instruments establerts per reglament d’acord amb la normativa de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya i, en tot cas, els principis de responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i
interoperabilitat. »
2.10. Es modifica l’apartat 3 de l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que
resta redactat de la manera següent:
«3. L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix:
»a) El compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni
local.
»b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, la valoració pericial d’un tècnic o tècnica local. Es pot fer l’adquisició directa de béns immobles si
ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei que es vol satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En aquests casos, es requereix l’informe previ del departament competent en matèria d’Administració local si el valor
dels béns excedeix els 100.000,00 euros. L’informe s’ha d’emetre en un termini de
vint dies. En la resta de casos, s’ha d’incorporar l’informe previ del secretari o secretària de l’entitat local. En els municipis de gran població i en el municipi de Barcelona només requereixen l’informe previ del departament si el valor del bé excedeix
del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació. Es pot fer
l’adquisició directa en el supòsit d’urgència extrema, amb l’informe previ del secretari o secretària de l’entitat local, amb l’acreditació d’aquesta situació.
»c) En el cas de valors mobiliaris, l’informe previ del departament competent en
matèria d’economia i finances. L’informe s’ha d’emetre en un termini de vint dies.»
2.11. Es modifica l’article 209 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 209. Alienació i gravamen
»1. L’alienació de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix el compliment
de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local.
»2. Per alienar o gravar béns immobles patrimonials, s’han de tenir en compte
les regles següents:
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»a) L’alienació de béns immobles patrimonials es pot fer per concurs, subhasta
pública o adjudicació directa. El procediment ordinari per a l’alienació d’immobles
és el concurs.
»b) Es pot acordar la subhasta de béns que, per llur emplaçament, naturalesa i
característiques, siguin inadequats per atendre les directrius derivades de polítiques
públiques d’habitatge.
»c) Es pot acordar l’adjudicació directa si ho requereixen les particularitats del
bé, les necessitats que es volen satisfer o les limitacions del mercat immobiliari.
»d) Cal l’informe previ del departament competent en matèria d’Administració
local si el valor del bé o del gravamen excedeix els 100.000,00 euros. Si no s’excedeix aquest valor s’ha d’incorporar un informe previ del secretari o secretària de
l’entitat local. L’informe del departament s’ha d’emetre en un termini de vint dies.
Si l’informe del departament no és favorable, el ple ha d’adoptar l’acord d’alienació
amb els requisits que estableix l’article 47.2 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. En els municipis de gran població i en el municipi
de Barcelona només es requereix l’informe previ del departament si el valor del bé
o del gravamen excedeix del 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat
de la corporació.
»e) Cal la valoració pericial del tècnic o tècnica local que acrediti l’apreuament
dels béns o del gravamen.
»f) La constitució de càrregues i gravàmens sobre béns patrimonials ha de respectar, si escau, els requisits establerts per a l’alienació.
»3. Per alienar valors mobiliaris cal l’informe previ del departament competent
en matèria d’economia i finances, que s’ha d’emetre en un termini de vint dies.
»4. En cap cas no es poden alienar béns immobles patrimonials per finançar despeses corrents, llevat que es tracti de parcel·les sobreres de vies públiques no edificables o de béns no utilitzables en serveis públics locals.»
2.12. S’afegeix un nou article, el 216 bis, al Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que
resta redactat de la manera següent:
«Article 216 bis. Mutació demanial entre administracions públiques
»1. Les mutacions demanials, enteses com a canvis de subjecte o de destinació
dels béns de domini públic sense que perdin la naturalesa jurídica, es poden produir:
»a) Per raó de nous fins públics presos en consideració.
»b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals o
en l’atribució de competències a un altre ens local o a una altra administració.
»c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ésser compatible el bé amb
dos fins o més.
»2. També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels
ens locals i els seus organismes públics es poden afectar a serveis d’altres administracions públiques per destinar-los a un ús públic o servei públic de la seva competència. La mutació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter
demanial dels béns.
»3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi.
»4. El procediment per fer la mutació demanial ha de complir els requisits establerts per reglament.»
2.13. Es modifica l’article 236 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 236. Modalitats d’intervenció
»1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans pels mitjans següents:
»a) L’aprovació d’ordenances i bans.
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»b) La submissió a llicència i a altres actes de control preventiu. Si es tracta de
l’accés i de l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformitat amb la normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i a l’exercici d’aquestes activitats.
»c) La submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable, de conformitat amb la normativa reguladora del procediment administratiu.
»d) Ordres individuals de mandat.
»2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis de legalitat, de
no-discriminació, de necessitat i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix,
i de respecte a la llibertat individual.
»3. L’exercici d’activitats no s’ha de sotmetre a intervenció administrativa prèvia
mitjançant autorització o altres actes de control preventiu. Excepcionalment, poden
exigir-se actes de control preventiu:
»a) Si alguna de les raons imperioses d’interès general reconegudes pel dret comunitari justifica la intervenció pública, mitjançant el mecanisme de l’autorització,
a fi de preservar determinats béns i interessos generals.
»b) Si el nombre d’operadors econòmics del mercat és limitat com a conseqüència de l’escassetat de recursos naturals, la utilització de domini públic, l’existència
d’impediments tècnics o l’existència de serveis públics sotmesos a tarifes regulades.
»4. En el cas que concorrin autoritzacions d’una entitat local i d’una altra administració, l’entitat local ha de motivar expressament la necessitat de l’autorització i
l’interès general concret que es pretén protegir, i justificar que aquest interès no estigui ja cobert mitjançant una altra autorització existent.
»5. En el cas que l’exercici d’activitats no requereixi autorització habilitant i prèvia, les entitats locals han d’establir i planificar els procediments de comunicació
necessaris i els de verificació posterior del compliment dels requisits per a l’exercici
de l’activitat per part dels interessats, establerts per la legislació sectorial.
»6. S’ha d’escollir sempre el mitjà de control menys intens, d’entre els que permetin protegir l’interès general de què es tracti.»
2.14. Es modifica l’article 249 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 249. Gestió del servei públic
»1. La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a la
potestat d’autoorganització dels ens locals.
»2. Els serveis públics de competència local s’han de gestionar, de la manera més
sostenible i eficient, directament o indirectament.
»3. La gestió directa dels serveis públics es pot dur a terme mitjançant les formes següents:
»a) Gestió del mateix ens local.
»b) Organisme autònom local.
»c) Entitat pública empresarial local.
»d) Societat mercantil local amb capital social íntegrament públic.
»4. Només es pot fer ús de les formes a què fan referència les lletres c) i d) de
l’apartat 3 si queda acreditat, amb una memòria justificativa elaborada a aquest efecte, que són més sostenibles i eficients que les formes establertes per les lletres a) i b),
tenint en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió,
en els termes de la normativa de règim local.
»5. La gestió indirecta dels serveis públics es pot dur a terme mitjançant qualsevol de les formes establertes per la normativa de contractes del sector públic per al
contracte de gestió de serveis públics.
»6. Els serveis públics locals que impliquen l’exercici de potestats públiques o
la salvaguarda dels interessos generals de les entitats locals no es poden prestar per
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gestió indirecta ni tampoc mitjançant una societat mercantil amb capital íntegrament públic.»
3. Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
3.1. S’afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb el text següent:
«12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3.»
3.2. Se suprimeixen els epígrafs 6.9, 11.8, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.40 i
12.58 de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
3.3. S’afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb el text següent:
«12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...) o de productes d’aquesta biomassa (llenya, pèl·let, estella, briquetes...) amb
una capacitat inferior a 10.000 m3.»
4. Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.
4.1. S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no
poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés
o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, permetin
exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment justificada en la
memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats en el
planejament.»
4.2. Es modifica l’article 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera següent:
«Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística
»1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter, els actes següents:
»a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
»b) Les parcel·lacions urbanístiques.
»c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
»d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
»e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
»f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
»g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
»h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
»i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
»j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
»k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o
complexa.
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»l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
»m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
»n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia,
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les
xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que
s’hi estableix.
»2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions
que estableix l’article 187 ter:
»a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial
cultural o urbanística.
»b) Els usos i les obres provisionals.
»c) Els actes esmentats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin
a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.»
4.3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
»Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els
articles 187.2 i 187 ter, els actes següents:
»a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
»b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
»c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
»d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
»e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
»f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar
un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del
nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
»g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats,
sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació
sobre ordenació de l’edificació.»
4.4. S’afegeix un nou article, el 187 ter, al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística
o comunicació prèvia
»No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació
prèvia els actes següents:
»a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
»b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
»c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre
d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o
l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
»d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
»Primer. Els moviments de terra, l’esplanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació
arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la
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intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de
medi ambient.
»Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la
intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.»
5. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
5.1. S’afegeix un nou article, el 22 bis, a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures
i edificis, amb el text següent:
«Article 22 bis. Informe preceptiu per risc d’incendi
»1. Per exercir activitats subjectes a control preventiu de la Generalitat, d’acord
amb aquesta Llei, que no requereixen llicència d’obres ni tampoc llicència per establiments oberts al públic, cal l’obtenció d’un informe preceptiu per risc d’incendi.
»2. L’interessat ha de sol·licitar l’emissió de l’informe previ presentant el document de sol·licitud, acompanyat de la documentació establerta per l’article 22, a
l’ajuntament on s’ha d’exercir l’activitat on hi haurà la instal·lació o l’establiment.
»3. Els serveis municipals han de trametre la documentació a la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la qual ha d’analitzar la
documentació presentada i emetre l’informe, que té caràcter vinculant. La direcció
general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, una vegada emès
l’informe, l’ha de trametre a l’ajuntament corresponent, per tal que el notifiqui a
l’interessat.»
5.2. Se suprimeixen els epígrafs 12, 13 i 14 de l’annex 1 de la Llei 3/2010, del 18
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
6. Modificació de la Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya
S’afegeix un nou article, el 23 bis, a la Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya, amb el text següent:
«Article 23 bis
»1. No obstant el que estableix l’article 23.2, en el cas de superfícies que en els
darrers vint anys han esdevingut forestals per abandonament de l’activitat agrícola,
el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola està sotmès a règim de comunicació si la superfície és de fins a dues hectàrees i la recuperació de l’activitat agrícola
es fa sense alterar la topografia del terreny.
»2. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable en superfícies que afecten espais
naturals de protecció especial, espais de la Xarxa Natura 2000 o forests catalogades
d’utilitat pública. En aquest cas, el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola
està sotmès a règim d’autorització.»
Disposició addicional segona. Substitució de referències i remissions en
el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost

1. Les referències a la llicència urbanística fetes pel Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, s’han d’entendre fetes a
la comunicació prèvia en el cas que, d’acord amb l’article 22 d’aquesta Llei, aquest
règim d’intervenció substitueixi el de la llicència urbanística.
2. Es modifiquen les remissions següents del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost:
a) En l’article 190.1, on hi diu «article 187.1» hi ha de dir «article 187».
b) En l’article 218.1, on hi diu «article 187.2.r» hi ha de dir «article 187.1.k».
3. S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
3.01.01. Projectes de llei
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«1 bis. En el cas que en els terrenys a què fa referència l’apartat 1 hi hagi prevista la gestió del planejament pel sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació,
es poden autoritzar nous usos de caràcter provisional a partir de la inscripció en el
Registre de la propietat del projecte de reparcel·lació. Els usos autoritzats no poden
tenir un termini de vigència superior als set anys a comptar de la data d’inscripció
del projecte de reparcel·lació, i només es poden autoritzar en les finques edificades
abans de l’inici del projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el planejament que
s’executa, i sempre que no impedeixin la futura execució de les previsions. Les obres
necessàries per al desenvolupament dels usos autoritzats amb caràcter provisional
se sotmeten al règim establert per a les construccions i instal·lacions que estan fora
d’ordenació.»
4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resta redactat de la manera
següent:
«2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant,
o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització,
sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre indemnització.»
Disposició addicional tercera. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009,
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, s’adapti a la
Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental

1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei
21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions
de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present disposició.
2. Pel que fa a la denominació de procediments, documents i actes administratius que se’n deriven, s’estableixen les regles següents:
a) El procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment d’avaluació
ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, i el procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment de decisió
prèvia d’avaluació ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
b) L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a què fa esment la Llei 6/2009
passa a denominar-se document inicial estratègic; el document de referència a què fa
esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se document d’abast de l’estudi ambiental
estratègic, i l’informe de sostenibilitat ambiental a què fa esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se estudi ambiental estratègic.
c) La documentació ambiental que cal presentar per iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada, a més de l’esborrany del pla o programa,
es denomina document ambiental estratègic.
d) L’acord sobre la memòria ambiental que estableix la Llei 6/2009, que posa fi
al procediment d’avaluació ambiental, queda substituït per la declaració ambiental
estratègica. La decisió prèvia d’avaluació ambiental establerta per la dita Llei passa
a denominar-se informe ambiental estratègic.
3. Pel que fa a terminis, s’estableixen les regles següents:
a) El termini de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades que fa l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària i en el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada és d’un mes.
b) El termini per formular l’informe ambiental estratègic en el procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada és d’un mes, un cop transcorregut el
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termini de les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones
interessades.
c) El termini per formular la declaració ambiental estratègica en el procediment
d’avaluació ambiental estratègica ordinària és de tres mesos, a comptar de la recepció de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet.
4. Pel que fa a resolució de discrepàncies, correspon al conseller del departament competent en matèria de medi ambient resoldre les discrepàncies entre l’òrgan
competent per aprovar un pla o programa i l’òrgan ambiental, sobre el contingut de
l’informe ambiental estratègic o de la declaració ambiental estratègica, si el pla o
programa es refereix a matèries que són competència del mateix departament, i al
Govern si es refereix a matèries que són competència d’un departament diferent.
5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el
promotor d’un pla o programa, o de la modificació d’un pla o programa, subjecte a
avaluació ambiental estratègica simplificada consideri, sense necessitat de cap estudi o treball addicional, que no té efectes significatius sobre el medi ambient, la informació del document ambiental estratègic ha de consistir en la justificació d’aquesta
circumstància. Si l’òrgan ambiental constata que el pla o programa, o la modificació
del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient ni hi ha cap
administració pública afectada, pot determinar directament en l’informe ambiental
estratègic que el pla o programa, o la modificació del pla o programa, no té efectes
significatius sobre el medi ambient, sense necessitat de fer cap consulta prèvia.
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació.
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui
tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000, en els termes establerts
per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat,
o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la
futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000, en els
termes establerts per la Llei 42/2007, o en altres espais del Pla d’espais d’interès
natural.
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació
ambiental estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b), si així
ho determina l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del
promotor.
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no
urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a) en el cas que desenvolupin
planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic
general avaluat ambientalment si aquest ho determina.
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes
o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la
zona d’influència.
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Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
c) No han de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el
planejament urbanístic general:
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a) que es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic
general avaluat ambientalment.
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat
quart de la lletra a) que es refereixen només a sòl urbà.
d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, si el seu contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables
directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, no
s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de
seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si
escau.
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el
medi ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen varia
cions fonamentals de les seves estratègies, directrius i propostes o la seva cronologia
i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per
obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la
modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini per adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris.
7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no aplicació dels
preceptes següents de la Llei 6/2009: les lletres c) i d) de l’apartat 1 i l’apartat 2 de
l’article 7; les lletres c) i d), i la lletra e) pel que fa a la referència a les lletres c) i d),
de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8, i l’apartat 2 de l’annex 1.
8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò
que no contradigui la normativa bàsica continguda en la Llei 21/2013 i, en la resta,
per les prescripcions d’aquesta normativa bàsica.
Disposició addicional quarta. Adopció per l’Administració del model de
finestreta única empresarial

1. Les administracions públiques de Catalunya, per prestar els serveis continguts
en aquesta Llei, han d’adoptar el model organitzatiu de la finestreta única empresarial.
2. S’habilita l’Oficina de Gestió Empresarial per accedir a les dades aportades
per les persones titulars d’activitats econòmiques i facilitar-les a les administracions públiques competents mitjançant la tramitació unificada regulada a l’article
17 d’aquesta Llei.
3. Els ajuntaments, per prestar d’una manera eficient aquests serveis, poden emprar les solucions tecnològiques que el Consorci Administració Oberta 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 de Catalunya.
4. En el cas de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’han d’emprar les
solucions corporatives, sense perjudici dels casos que, per l’especificitat sectorial o
per la complexitat de les dades que es gestionen, es disposi de sistemes d’informació
o plataformes de gestió específiques. En aquest cas, han de garantir la interoperabilitat amb el sistema de la Finestreta Única Empresarial i facilitar la tramitació a les
Fascicle segon
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persones titulars de les activitats econòmiques d’acord amb les previsions d’aquesta
Llei.
5. Les administracions públiques que emprin plataformes pròpies han d’adaptar-les en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei, per fer
possible la prestació dels serveis previstos en aquesta Llei.
Disposició addicional cinquena. Connexió de les àrees privades

1. Les administracions públiques han d’impulsar la connexió de les seves respectives àrees privades que afectin els titulars de les activitats econòmiques amb l’àrea
privada del portal electrònic únic per tal de recuperar les dades bàsiques comunicades anteriorment i fer possibles les funcions previstes a l’article 12 d’aquesta Llei.
2. Igualment, s’ha de facilitar el compliment de les previsions en matèria d’accés
únic previstes a la normativa sobre procediment administratiu i sobre el model català d’administració electrònica.
Disposició addicional sisena. Mitjans de representació per persones
intermediàries

D’acord amb la normativa de procediment administratiu, es crea la figura de
persona intermediària com a representant autoritzat de la persona interessada per a
determinades transaccions electròniques.
Les actuacions que poden dur a terme són emplenar, visualitzar les dades i les
notificacions, així com presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions.
Disposició addicional setena. Vinculació de la cerca guiada

La incorporació dels diferents procediments administratius s’ha de fer de forma
progressiva, i han d’estar tots incorporats en un màxim de dos anys des de l’entrada
en vigor de la norma, moment en el qual serà efectiva la vinculació de l’eina de cerca
guiada prevista a l’article 6.2 a) d’aquesta.
Disposició addicional vuitena. Creació del Directori d’empreses,
establiments i registres

1. Es crea el Directori d’empreses, establiments i registres. L’Oficina de Gestió
Empresarial el gestiona i es coordina amb la resta d’administracions implicades,
impulsant la solució tecnològica necessària per donar compliment al que preveu
l’article 13 d’aquesta Llei i vetllant perquè aquesta tingui un impacte mínim en els
sistemes d’informació afectats.
2. La incorporació de les diferents col·leccions de dades estandarditzades al Directori s’ha de fer de forma progressiva, i han d’estar totes incorporades en un màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la norma.
3. Les administracions públiques, en l’exercici de les seves potestats administratives, han de poder consultar les dades recollides en el Directori. El Directori ha de
garantir la traçabilitat de les consultes realitzades.
4. Les administracions públiques catalanes tenen l’obligació de treballar amb les
adreces normalitzades dels establiments en els procediments administratius de la
seva competència; així mateix, han d’incorporar l’identificador únic als expedients
administratius de la seva competència i garantir, a la persona titular d’una activitat
econòmica, una visió integral de l’estat de legalització d’una empresa i dels seus establiments des de l’àrea privada de l’empresa.
Disposició addicional novena. Projectes per a l’impuls de l’activitat
econòmica

El conseller o consellera del departament competent en matèria d’indústria, en el
marc d’aquesta Llei i sense perjudici de les competències atribuïdes als diferents departaments, per tal d’impulsar l’activitat econòmica, pot proposar al Govern, perquè
els aprovi, projectes d’interès general que afavoreixin els processos de transformació
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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 altres recursos geològics o similars, que estiguin en fase de disminució important, de
transformació o de tancament de l’activitat principal.
Disposició addicional desena. Impuls de serveis transversals de
localització d’empreses

El Govern ha d’impulsar la incorporació de nous serveis transversals que facilitin la localització de les empreses en el territori català i puguin incrementar la competitivitat de l’economia catalana per atreure projectes estratègics.
Disposició addicional onzena. Actualització de l’annex

Les actualitzacions de l’annex poden ser aprovades per ordre del conseller o
consellera del departament competent en matèria d’empresa, un cop escoltades les
valoracions realitzades per la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica
prevista en l’article 20 d’aquesta Llei.
Disposició addicional dotzena. Mesures de cooperació i assistència als
governs locals

1. Les administracions públiques que tenen atribuïdes les competències en matèria de cooperació i assistència als governs locals poden adoptar les mesures instrumentals i de foment necessàries per aplicar aquesta Llei, entre les quals l’exercici de
les facultats d’intervenció, inspecció i sanció en matèria d’activitats econòmiques.
2. L’Administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ens locals la
solució de tramitació unificada per tal que pugui iniciar-se des dels seus portals web
de tramitació administrativa.
Disposició addicional tretzena. Mecanismes d’identificació i signatura de
tràmits i serveis digitals

Els tràmits i serveis digitals que les administracions públiques posin a disposició
en el desplegament d’aquesta Llei han d’admetre l’ús de sistemes de signatura electrònica basats en un mecanisme d’identificació de nivell de seguretat baix per part
dels titulars d’activitats econòmiques. Les persones interessades poden, així mateix,
emprar altres sistemes d’identificació admesos per les diferents administracions públiques amb un nivell de seguretat substancial o alt, a excepció que la normativa
sectorial aplicable requereixi un nivell determinat de seguretat del sistema d’identificació i signatura.
Disposició addicional catorzena. Model de certificat tècnic

El model del certificat tècnic per a la posada en funcionament de les activitats
a què fa referència l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, esdevé d’ús obligatori i
resta a disposició de les persones titulars de les activitats econòmiques en el portal
electrònic únic per a les empreses.
Disposició addicional quinzena. Entitats sense ànim de lucre i altres
persones jurídiques

1. Aquesta Llei s’aplica a l’activitat econòmica de les entitats sense ànim de lucre,
les cooperatives, les societats laborals, els centres especials de treball i les empreses
d’inserció, sempre que aquesta activitat es trobi subjecta a intervenció administrativa i sense perjudici de l’aplicació preferent de la normativa especial o sectorial i de
les competències dels òrgans que tenen atribuïdes les funcions de registre, supervisió, suplència i assessorament d’aquestes entitats.
2. Els espais, portals o plataformes electrònics que els òrgans esmentats en
l’apartat anterior posin a disposició de les entitats sense ànim de lucre, les cooperatives, les societats laborals, els centres especials de treball i les empreses d’inserció,
i la Finestreta Única Empresarial prevista en aquesta Llei, han d’interoperar i facilitar l’accés de les entitats als espais respectius.
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Disposició addicional setzena. Exempcions de l’annex

Resten exemptes de presentar la comunicació d’inici prevista a l’article 31 les
activitats professionals, científiques i tècniques (grup M) i les activitats administratives i serveis auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup N) si es desenvolupen
en una part de l’habitatge.
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Adaptació reglamentària

Mentre el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, del 13 de maig, no s’adapti a l’apartat quart de la disposició addicional
primera d’aquesta llei:
a) Les remissions internes del Reglament als articles 5, 6 i 71 s’han d’entendre
fetes al règim d’intervenció que resulta de l’apartat quart de la disposició addicional
primera d’aquesta llei.
b) Els articles 33 a 36 del Reglament s’han de continuar aplicant als supòsits
d’obres que, d’acord amb l’apartat quart de la disposició addicional primera d’aquesta Llei, passen a subjectar-se al règim de comunicació prèvia.
Disposició transitòria segona. Desplegament tecnològic de la tramitació
unificada

Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti la tramitació
unificada dels procediments per a l’exercici d’activitats econòmiques de competència de les administracions locals, es podrà gestionar la tramitació unificada des del
portal únic previst en l’article 11 d’aquesta Llei, i serà responsabilitat de l’Administració local la definició del procediment administratiu transitori corresponent als
tràmits municipals.
Disposició transitòria tercera. Desplegament tecnològic del pagament
electrònic de les taxes municipals

Mentre no s’hagi fet efectiu el desplegament tecnològic que permeti el pagament
electrònic de les taxes associades als procediments d’activitat econòmica de competència de les administracions locals, es pot gestionar el procediment des del portal
electrònic únic per a les empreses previst en l’article 11 d’aquesta Llei, i serà responsabilitat de l’Administració local la definició del procediment administratiu transitori de la carta de pagament corresponent a les taxes municipals.
Disposició transitòria quarta. Tramesa de comunicacions relatives a
l’inici d’activitats empresarials abans de l’adhesió dels ajuntaments a la
Finestreta Única Empresarial

La comunicació relativa a l’inici d’una activitat empresarial presentada a les administracions públiques de Catalunya s’ha de trametre a l’administració competent
per mitjà de l’extranet de les administracions públiques de Catalunya quan es tracti
d’ajuntaments encara no adherits a la Finestreta Única Empresarial.
Disposició transitòria cinquena. Règim dels procediments iniciats abans
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen
per la normativa anterior, sense perjudici del dret de la persona interessada a desistir
del procediment iniciat i acollir-se a les disposicions d’aquesta Llei.
Disposició transitòria sisena. Habilitació d’entitats col·laboradores de
l’Administració

Es consideren habilitades per col·laborar amb les administracions públiques en
l’execució dels plans d’inspecció i control de l’exercici de les activitats compreses
en aquesta Llei, mentre no s’aprovi el procediment reglamentari corresponent, segons la previsió de l’article 40 d’aquesta Llei, les entitats col·laboradores habilitades
3.01.01. Projectes de llei
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per operar a Catalunya en matèria de seguretat pública dins l’àmbit de prevenció
i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, i en matèria de medi ambient dins l’àmbit de
prevenció i control ambiental de les activitats, o en altres matèries, sempre que les
funcions per les quals estan habilitades, i el personal habilitat i els mitjans de què
disposin, els permetin desenvolupar correctament les funcions d’execució dels plans
d’inspecció i control previstes en aquesta Llei.
Disposició derogatòria

1. Es deroga 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.
2. Es deroguen els apartats b), c) i d) de l’article 124 del Decret 112/2010, del 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Disposicions finals
Disposició final primera. Projectes de reindustrialització

El Govern de la Generalitat ha de desplegar reglamentàriament el procés d’ordenació dels projectes de reindustrialització que, des de l’anticipació i la capacitat
preventiva, permetin contribuir a la transició cap a un nou model industrial de més
valor afegit, tot garantint un impacte positiu en l’àmbit econòmic, social i territorial.
Disposició final segona. Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis

1. Es modifica l’article 20 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis,
que resta redactat de la manera següent:
«Article 20. Intervenció municipal
»1. Les administracions municipals a les quals correspongui tramitar les llicències d’obres, en exercici de la seva competència municipal en matèria de prevenció
d’incendis i sense perjudici de les altres actuacions que duguin a terme d’acord amb
el que estableixi la normativa de règim local, abans de dictar la resolució corresponent han de verificar, en els casos que determinin la normativa tècnica, la normativa reguladora d’aquestes llicències o la normativa municipal dictada a l’efecte, que
els projectes tècnics aportats pels sol·licitants, que han de ser signats per un tècnic
o tècnica competent, s’ajusten a la normativa vigent de 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 comprovació
s’ha de fer d’acord amb les condicions establertes per l’article 25.
»2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació, d’acord amb la seva
regulació específica o d’acord amb la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que no
estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a la posada en funcionament.
»Segons el que preveu l’article 31 de l’esmentada Llei de facilitació, tant per a
aquells supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar acompanyada del certificat
acreditatiu de l’adequació de l’establiment, signat per la persona tècnica competent,
com per als supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar també acompanyada
per un projecte tècnic signat per la persona tècnica competent, aquest certificat ha
d’acreditar també el compliment de les mesures de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis, d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.
»3. Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, d’acord amb
la seva regulació específica, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la
verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèvia3.01.01. Projectes de llei
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ment a la posada en funcionament. La declaració responsable ha de contenir l’asseveració que el titular disposa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l’establiment o
l’activitat, incloses les relatives a la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, i
ha d’incorporar les dades identificadores del tècnic o tècnica competent.
»4. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 que es consideren de risc
important i que no requereixen llicència d’obres i no es troben subjectes a llicència
municipal per a establiments oberts al públic, resten subjectes a l’informe previ per
risc d’incendi emès per la direcció general competent en matèria de prevenció i 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 comprovació d’acord amb les condicions establertes per l’article 25.
»5. Els establiments o activitats inclosos en l’annex 1 que es consideren de risc
important i que es troben subjectes a un règim de llicència municipal resten subjectes al règim d’intervenció administrativa en matèria d’incendis per part de l’Administració 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 del que sigui convenient, als procediments i les
condicions que estableix la secció quarta, referida a la inspecció, i la secció cinquena, referida al règim sancionador, del capítol III del títol IV, complementàriament
als procediments i les normes de règim local.»
2. Es modifica l’article 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis,
que resta redactat de la manera següent:
«Article 25. Acte de comprovació
»1. La intervenció administrativa de l’Administració de la Generalitat immediatament anterior a l’inici d’una activitat, a la posada en funcionament d’un establiment o d’una infraestructura o a l’ocupació d’un edifici, o a una modificació significativa d’aquests, s’efectua, amb caràcter general i sense perjudici del que estableix
l’apartat 5, en els supòsits subjectes al control preventiu de l’Administració de la
Generalitat, d’acord amb la secció segona.
»2. En els casos que estableix l’apartat 1, les persones titulars de l’establiment,
l’activitat, la infraestructura o l’edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora
de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis,
que efectuï un acte de comprovació per verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici compleixen totes les prescripcions que estableix la legislació
sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament,
les establertes per a l’autorització o llicència sol·licitada.
»3. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el certificat de l’acte de comprovació
en format digital i trametre’l electrònicament, a través dels canals habilitats per la
Finestreta Única Empresarial, en el període màxim d’un mes des de la sol·licitud,
per tal de fer-lo arribar a les administracions competents sobre aquesta activitat o
establiment, així com a la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
»4. Per iniciar l’activitat o l’ocupació corresponents, es requereix haver obtingut
el certificat d’acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·laboradora de
l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, així
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com donar compliment a la resta de requisits per a l’inici de l’activitat econòmica
que preveu la resta de la normativa d’aplicació.
»5. Es pot determinar, per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, els supòsits que resten exceptuats 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 prevenció i extinció d’incendis.
»7. En el cas d’infraestructures promogudes per una administració pública, l’acte
de comprovació ha de ser efectuat per personal del Cos de Bombers de la Generalitat o per personal tècnic adscrit a la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis facultat per desenvolupar aquesta funció.
»8. L’emissió d’un certificat d’acte de comprovació favorable és un requisit necessari per posar en marxa la infraestructura corresponent.»
Disposició final tercera. Modificació de l’annex III de la Llei 20/2009, del
4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats

Es modifica l’apartat 11.1.a de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, que resta redactat de la manera
següent:
«11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a
40.000 i superior a 30 caps de bestiar.»
Disposició final quarta. Adaptació de la referència a la Llei 16/2015,
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica

Totes les referències efectuades a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en l’ordenament jurídic català s’han d’entendre realitzades a aquesta Llei.
Disposició final cinquena. Autorització de refosa de lleis

1. D’acord amb l’article 63.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’autoritza
el Govern perquè, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, elabori una refosa de les lleis següents, incorporant-hi les modificacions que
s’introdueixen mitjançant aquesta Llei i, si escau, les que hagin introduït altres lleis.
La refosa ha de comprendre també la regularització, l’aclariment i l’harmonització
de les disposicions esmentades.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Disposició final sisena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
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Observacions generals

1. La classificació de les activitats d’aquest annex s’ha realitzat d’acord amb el
que estableix el Decret 137/2008, del 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació
catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Per veure les notes explicatives i les activitats contingudes en cadascun dels epígrafs consulteu l’esmentat
Decret.
2. La classificació continguda en aquest annex és d’aplicació en defecte de normativa sectorial que reguli la competència municipal sobre l’obertura de l’establiment, i queden exemptes d’aquesta regulació les activitats detallades a la disposició
addicional setzena d’aquesta Llei. Respecte a la regulació sectorial, cal consultar
l’eina de cerca guiada o la normativa sectorial corresponent.
3. Les activitats amb paràmetres compresos en les dues primeres columnes no
requereixen un informe de compatibilitat urbanística. Tampoc requereixen de permís d’abocament previ, sempre que estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

Certificat tècnic
Divisió

Grup

Classe

Descripció

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

A

Observació: s’exclou l’autoconsum.

01

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen
Vivers i conreus de plantes
ornamentals
Observació: s’exclouen les empreses

0130 que es dediquen a la producció, la

protecció i el tractament de material
vegetal i les empreses que es dediquen
a la neteja de cereals de fecundació
autògama i de lleguminoses per
dedicar-los a la sembra.

0141

Explotació de bestiar boví per a
la producció de llet

Explotació de bestiar boví
0142 (excepte per a la producció de
llet) i búfals
Explotació de cavalls i altres
0143
equins

Si la superfície construïda ≤
120 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.

Si els caps de bestiar són ≤
5 unitats.
Si els caps de bestiar són ≤
5 unitats.
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).
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Si la superfície
construïda >
120 m2.

Si es consideren establiments
comercials:
Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.
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Certificat tècnic
Divisió

Grup

Classe

02

Descripció

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Silvicultura i explotació forestal
0240

Serveis de suport a la
silvicultura

C

Indústries manufactureres

11

Fabricació de begudes

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

18

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
500 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

Arts gràfiques i suports enregistrats

Arts gràfiques i activitats dels
serveis que s’hi relacionen
181

Observació: s’exclouen les activitats
incloses a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.

Reproducció de suports
enregistrats
182

32

Observació: s’exclouen les activitats
incloses a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

Indústries manufactureres diverses

Fabricació d’instruments
musicals
322

Observació: s’exclouen les activitats
incloses a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.
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Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

Grup

Classe

Descripció

Paràmetres

Fabricació d’articles d’esport
323

Observació: s’exclouen les activitats
incloses a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Fabricació de jocs i joguines
324

325

Observació: s’exclouen les activitats
incloses a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.

Fabricació d’instruments i
subministraments mèdics i
odontològics
Observació: s’exclouen les activitats
incloses a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.

Altres indústries
manufactureres diverses
329

Observació: s’exclouen les activitats
incloses a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.

F

Construcció

41

Construcció d’immobles
411

Promoció immobiliària
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Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

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

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

Si disposen
d’oficines i la
superfície
construïda >
500 m2.
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412

42

Classe

Descripció

Construcció d’edificis

Paràmetres

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

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

Requereix informe previ d’incendis

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.

Construcció d’obres d’enginyeria civil

421

422

429

Construcció de carreteres, vies
fèrries, ponts i túnels

Construcció de xarxes

Construcció d’altres obres
d’enginyeria civil

3.01.01. Projectes de llei

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

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

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

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

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

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.

Les activitats que disposin de
magatzem industrial sotmès a
l’aplicació del RSCIEI i inclòs a l’annex 2
de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.
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43

Classe

Descripció

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Activitats especialitzades de la construcció

431

432

433

439

Preparació d’obres

Instal·lacions d’edificis i obres

Acabament d’edificis

Altres activitats especialitzades
de la construcció

3.01.01. Projectes de llei

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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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Grup

Classe

Descripció

Projecte tècnic + certificat tècnic

Paràmetres

Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Comerç a l’engròs i al detall

G

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

45

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

451

Venda de vehicles de motor

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

453

Venda de recanvis i accessoris
de vehicles de motor

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda
> 120 m2.

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

Venda, manteniment i
reparació de motocicletes, i
dels seus recanvis i accessoris
454

46

Observacions: s’inclou en aquest CCAE
la venda d’altres mitjans de transport.
Se n’exclouen el manteniment i la
reparació ja regulats per la Llei
20/2009.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

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

461

Intermediaris de comerç

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

3.01.01. Projectes de llei
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Certificat tècnic
Divisió

Grup

Classe

Descripció

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

464

Observació: s’exclou el comerç a
l’engròs de productes d’origen animal
(CCAE 4632, 4638 i 4639).

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

Paràmetres

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

465

466

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

Comerç a l’engròs d’altra
maquinària i equips

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

467

Altres tipus de comerç a
l’engròs especialitzat

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

3.01.01. Projectes de llei
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Certificat tècnic
Divisió

Grup

469

47

Classe

Descripció

Comerç a l’engròs no
especialitzat

Projecte tècnic + certificat tècnic

Paràmetres

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Paràmetres

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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

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.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Comerç al detall d’aliments,
begudes i tabac
472

474

475

476

477

Observació: s’exclouen les carnisseries
amb obrador i les fleques amb forns de
potència > 7,5 kW ja regulades per la
Llei 20/2009.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Comerç al detall d’altres articles Si la superfície construïda ≤
120 m2.
d’ús domèstic

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Comerç al detall d’articles
culturals i recreatius

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Comerç al detall d’equips per a
les TIC

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Comerç al detall d’altres articles Si la superfície construïda ≤ Si la superfície
construïda >
120 m2.
en establiments
120 m2.

H

Transport i emmagatzematge

49

Transport terrestre; transport per canonades

494

Transport de mercaderies per
carretera i mudances

3.01.01. Projectes de llei

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.

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.
Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.
Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.
Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.
Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

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

Classe

52

Descripció

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Emmagatzematge i activitats afins al transport
Dipòsit i emmagatzematge
Observació: s’exclouen els magatzems
d’activitats afectats per algun dels
annexos de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.

521

Tots.

Activitats afins al transport
terrestre
5221

53

Totes.

Observació: s’exclouen les activitats
afectades per algun dels annexos de la
Llei 20/2009, del 4 de desembre .

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

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

Activitats postals i de correus
531

Activitats postals nacionals

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

532

Altres activitats postals i de
correus

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

I

Hostaleria

55

Serveis d’allotjament
551

552

Hotels i allotjaments similars

Allotjaments turístics i altres de
curta durada

3.01.01. Projectes de llei

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.

Si la superfície
construïda >
120 m2.
Si la superfície
construïda >
120 m2.

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.
Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

Tots.

Si el nombre de places disponibles > 20

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

Si el nombre de places disponibles >
20.
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Divisió

Grup

559

56

Classe

Descripció

Paràmetres

Altres tipus d’allotjament

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Tots.

Si el nombre de places disponibles >
20.

Tots.

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

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

Serveis de menjar i begudes
561

Restaurants i establiments de
menjar
Provisió de menjars preparats

562

Observacions: resten incloses les
activitats comercials al detall, sense
consumició en l’establiment, i aquelles
activitats no previstes en el punt 7.2 de
la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

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

Establiments de begudes

563

Observacions: s’exclouen les activitats
de caràcter extraordinari, les de règim
especial i amb reservats annexos
regulades per la Llei 11/2009, del 6 de
juliol.

J

Informació i comunicacions

58

Edició

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

Observació: s’exclouen les activitats considerades industrials.

581

582

59

Edició de llibres, periòdics i
altres activitats d’edició

Observació: s’exclouen les impremtes
(incloses CCAE 181).

Edició de programes
informàtics

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

Si la superfície
construïda >
500 m2.

Cinema i vídeo; enregistrament de so

591

592

60

Activitats de cinema, vídeo i
programes de televisió

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.
Observació: s’exclouen les
activitats de projecció de
pel·lícules en sales
cinematogràfiques.

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

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

Si la superfície
construïda >
500 m2.

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

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.

Ràdio i televisió
601

Activitats de radiodifusió

3.01.01. Projectes de llei
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Certificat tècnic
Divisió

Grup

Classe

602

61

Projecte tècnic + certificat tècnic

Descripció

Paràmetres

Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

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.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

Telecomunicacions
Altres activitats de
telecomunicacions

619

62

Serveis de tecnologies de la informació
Serveis de tecnologies de la
informació

620

63

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

Si la superfície
construïda >
500 m2.

Serveis d’informació
631

Processament de dades i
allotjament; portals web

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

639

Altres serveis d’informació

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

64

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
Altres tipus de mediació
monetària

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

642

Activitats de les societats
hòlding

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

643

Inversió col·lectiva, fons i
entitats similars

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

649

Altres tipus de mediació
financera

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

6419

65

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria
651

Assegurances

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

652

Reassegurances

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

653

Fons de pensions

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

66

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

Activitats auxiliars de la mediació financera i d’assegurances
661

Activitats auxiliars de la
Si la superfície
Si la superfície construïda ≤
construïda >
mediació financera, excepte
2.
500 m
500 m2.
assegurances i fons de pensions

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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Grup

Classe

Descripció

L

Activitats immobiliàries

68

Activitats immobiliàries

Paràmetres

681

Compravenda de béns
immobiliaris per compte propi

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

682

Lloguer de béns immobiliaris
per compte propi

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

683

Activitats immobiliàries per
compte d’altri

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

M

Activitats professionals, científiques i tècniques

69

Activitats jurídiques i de comptabilitat

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

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

Requereix informe previ d’incendis

Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
701

Activitats de seus centrals

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

702

Activitats de consultoria de
gestió empresarial

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

71

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria
711

Serveis tècnics d’arquitectura i
enginyeria

712

Si la superfície construïda
destinada a laboratoris és ≤
50 m2 (excloent-ne
despatxos, magatzems i
Observació: s’exclouen els laboratoris
altres àrees auxiliars) i
d’anàlisi i recerca previstos a la Llei
20/2009, del 4 de desembre (codi 12.23 sempre que la superfície
construïda total sigui ≤
dels annexos II i III).
500 m2.

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

Anàlisis i assajos tècnics

73

Si la superfície
construïda >
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.

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

3.01.01. Projectes de llei
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Grup

Classe

Descripció

Activitats de fotografia

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Observació: s’exclouen els laboratoris
industrials de fotografia previstos a la
Llei 20/2009 (codi 12.24 de l’Annex II).

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

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.

742

N

Activitats administratives i serveis auxiliars

77

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

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.

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

Requereix informe previ d’incendis
Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m2.
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

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

Activitats relacionades amb l’ocupació
781

Activitats de les agències de
col·locació

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

782

Activitats de les empreses de
treball temporal

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

783

Altres tipus de provisió de
recursos humans

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

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

79
791

Activitats de les agències de
viatges i operadors turístics

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

799

Altres serveis de reserves i
activitats que s’hi relacionen

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

80

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

Activitats de seguretat i investigació
801

Activitats de seguretat privada

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

802

Serveis de sistemes de
seguretat

Si la superfície construïda ≤
500 m2.
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Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

56

BOPC 534
6 de febrer de 2020

Certificat tècnic
Divisió

Grup

803

81

Classe

Descripció

Activitats d’investigació

Projecte tècnic + certificat tècnic

Paràmetres
Si la superfície construïda ≤
500 m2.

Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Si la superfície
construïda >
500 m2.

Serveis a edificis i activitats de jardineria
811

Serveis integrals a edificis i
instal·lacions

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

812

Activitats de neteja

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

813

Activitats de jardineria

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

82

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

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.

842

Prestació de serveis a la
comunitat en general

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

843

Seguretat Social obligatòria

Si la superfície construïda ≤
500 m2.

P
85

Educació

Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.
Si la superfície
construïda >
500 m2.

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.

855

Altres activitats d’educació
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Grup

Classe

856

Descripció

Activitats auxiliars d’educació

Paràmetres

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Q

Activitats sanitàries i de serveis socials

86

Activitats sanitàries

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres
Si la superfície
construïda >
120 m2.

Activitats mèdiques i
odontològiques

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

862

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Si la superfície construïda ≤
120 m2.

Si la superfície
construïda >
120 m2.

Altres activitats sanitàries

Observació: s'exclouen les activitats
regulades per la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.

869

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

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.

Activitats de serveis socials amb allotjament

87

871

Observacions: s’exclouen els hospitals i les clíniques amb ingrés de pacients regulats per la Llei 20/2009 (codi 12.25).
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.
Activitats de serveis socials amb Si la superfície construïda ≤ Si la superfície
construïda >
Establiments d’ús sanitari de caràcter
500
m².
allotjament i cures d’infermeria
500 m².
ambulatori, si tenen una alçada
d’evacuació de més de 15 m i una
superfície per planta > 750 m²
construïts.

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

Tots.

Si el nombre de places disponibles >
20.

Activitats de serveis socials amb
allotjament a persones grans i
873
persones amb discapacitat
física

Tots.

Si el nombre de places disponibles >
20.

Tots.

Si el nombre de places disponibles >
20.

879

Altres tipus d’activitats de
serveis socials amb allotjament
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Divisió

Grup

Classe

Descripció

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Activitats de serveis socials sense allotjament

88

Observació: s’exclouen els hospitals de dia i els centres d’assistència primària regulats per la Llei 20/2009 (codi 12.26).

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

881

Altres tipus d’activitats de
serveis socials sense
allotjament

889

Si la superfície construïda ≤
500 m².

Si la superfície construïda ≤
500 m².

Si la superfície construïda ≤

8891 Activitats d’atenció diürna d’infants 120 m².

8899

Altres tipus d’activitats de serveis
socials sense allotjament ncaa

Si la superfície construïda ≤
500 m².

Si la superfície
construïda >
500 m².

Si la superfície
construïda >
500 m².

Si la superfície
construïda >
120 m².

Si la superfície
construïda >
500 m².

R

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment

90

Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
9001 Arts escèniques
9002

91

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.

9004 Gestió de sales d’espectacles

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.
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: s'exclouen les activitats
regulades per la Llei 20/2009, del 4 de
desembre.
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.
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.

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

Si la superfície
construïda >
500 m².
Si la superfície
construïda >
500 m².
Si la superfície
construïda >
500 m².

Activitats de biblioteques, arxius i museus
910

Activitats de biblioteques,
arxius i museus

3.01.01. Projectes de llei
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Classe

92

Descripció

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Jocs atzar i apostes
Jocs atzar i apostes

920

93

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.

Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Activitats esportives

Si la superfície construïda ≤
120 m².

Si la superfície
construïda >
120 m².

Gestió d’instal·lacions
esportives

Si la superfície construïda ≤
120 m².

Si la superfície
construïda >
120 m².

9312 Activitats de clubs esportius

Si la superfície construïda ≤
120 m².

Si la superfície
construïda >
120 m².

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

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.

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.

Altres activitats recreatives i
entreteniment

Si la superfície construïda ≤
120 m².

Si la superfície
construïda >
120 m².

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

9311

9313 Activitats dels gimnasos

9319

932

Altres activitats recreatives i
d’entreteniment ncaa
9329 Observacions: s’exclouen les activitats

de caràcter extraordinari, les de règim
especial i amb reservats annexos
regulades per la Llei 11/2009, del 6 de
juliol.

94

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

Observació: s’exclouen els camps de
golf previstos a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre (codi 12.35 de l’Annex II).

931

Si la superfície construïda ≤
120 m².

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

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

Activitats associatives
941

Activitats organitzacions
empresarials i professionals

Si la superfície construïda ≤
500 m².

942

Activitats sindicals

Si la superfície construïda ≤
500 m².

949

Activitats associatives diverses

Si la superfície construïda ≤
500 m².

3.01.01. Projectes de llei
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95

Descripció

Paràmetres

Projecte tècnic + certificat tècnic
Paràmetres

Requereix informe previ d’incendis

Reparació d’ordinadors, efectes personals i domèstics

951

Reparació d’ordinadors i equips Si la superfície construïda ≤ Si la superfície
construïda >
120 m².
de comunicació
120 m².

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m².
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m².

952

Reparació d’efectes personals i
domèstics

Si la superfície
construïda >
120 m².

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m².
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

Si la superfície construïda ≤
120 m².

Si la superfície
construïda >
120 m².

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m².
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

Perruqueria i altres tractaments Si la superfície construïda ≤
120 m².
de bellesa

Si la superfície
construïda >
120 m².

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m².
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

96

Si la superfície construïda ≤
120 m².

Altres activitats de serveis personals
Rentatge i neteja de peces
tèxtils i de pell
9601

9602

Observacions: s’exclouen les
bugaderies industrials regulades per la
Llei 20/2009, del 4 de desembre (codi
12.39), i les instal·lacions per a la neteja
en sec (Annex II i III codi 12.41).

Pompes fúnebres i activitats
que s’hi relacionen

9603 Observació: s’exclouen les activitats
d’incineració regulades per la Llei
20/2009, del 4 de desembre.

9604 Activitats de manteniment físic

Si la superfície construïda ≤
120 m².

9609

Si es consideren establiments de
pública concurrència:
Establiments amb una superfície
construïda > 500 m² i l’aforament >
500 persones.

Si la superfície construïda ≤
120 m².

Si la superfície
construïda >
120 m².

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

Si la superfície construïda ≤
120 m².

Si la superfície
construïda >
120 m².

Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m².
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m².

Altres activitats de serveis
personals ncaa

Observació: s’exclouen els serveis
d’allotjament i ensinistrament
d’animals de companyia regulats per la
Llei 20/2009, del 4 de desembre (codi
12.33).

Si la superfície
construïda >
120 m².

Si es consideren establiments
comercials:
Establiments situats sota edificis de
qualsevol ús amb una superfície
construïda > 750 m².
En altres casos, si la superfície
construïda > 2.000 m2.

Antecedents del Projecte de llei

01. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte
de llei de modificació 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
02. Fitxa resum de l’Acord de Govern
03. Aportacions a la consulta pública prèvia
– Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
– Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
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– Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local
– Federació de Municipis de Catalunya
– Ajuntament de Ripollet
– Diputació de Barcelona
– Ajuntament de Castellbisbal
– Associació Catalana de Municipis
– Institut Agrícola Català de Sant Isidre
04. Acord i informe jurídic de l’Ajuntament de Barcelona
05. Informe i valoració de la consulta pública prèvia
06. Primer text de la iniciativa
07. Informe de l’Àrea d’Organització i Administració Electrònica
08. Informe de l’Àrea de Subvencions i Anàlisi Pressupostària
09. Memòria d’avaluació d’impacte (MAI)
10. Fitxa resum
11. Annex a la iniciativa
12. Memòria general
13. Sol·licitud d’informe a l’ICD
14. Nova versió del text de la iniciativa
15. Informe jurídic preliminar
16. Nova versió del text de la iniciativa
17. Nova versió de la MAI
18. Observacions de l’Oficina del Govern
19. Informe de l’ICD
20. Informe de la Direcció General de Pressupostos
21. Observacions de la Direcció General d’Anàlisi Econòmica
22. Observacions del Departament de Salut
23. Observacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
24. Observacions del Departament de Justícia
25. Observacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
26. Observacions del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
27. Valoració de les observacions del Departament de Justícia
28. Valoració de les observacions del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
29. Nou informe jurídic preliminar
30. Valoració de les observacions del Departament de Salut
31. Valoració de les observacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
32. Nova versió del text de la iniciativa
33. Nova versió de la Memòria general
34. Observacions del Departament d’Interior
35. Observacions del Departament de Territori i Sostenibilitat
36. Valoració de les observacions del Departament de Territori i Sostenibilitat
37. Reiteració d’observacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i resposta
38. Valoració de les observacions del Departament d’Interior
39. Valoració del tràmit d’audiència interdepartamental
40. Nova versió de la MAI
41. Nova versió del text de la iniciativa
42. Certificat del secretari del Govern
43. Sol·licitud d’informe a la Direcció General de Modernització i Innovació de
l’Administració
44. Edicte d’informació pública
45. Informe de la Direcció General de Tributs i Joc
46. Nota de la Direcció General d’Administració Digital
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47. Al·legacions rebudes en el tràmit d’audiència i informació pública
– Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics
– Industrials de Catalunya
– Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
– Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local
– Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
– Diputació de Barcelona
– Federació de Municipis de Catalunya
– Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
– Anna Comella Munmany
48. Informe del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya
49. Observacions de l’Àrea de Millora de la Regulació
50. Observacions del Gabinet Jurídic
51. Informes de l’Ajuntament de Barcelona
52. Informe de l’Autoritat Catalana de la Competència
53. Observacions del Departament de Territori i Sostenibilitat i valoració
54. Nova versió del text de la iniciativa
55. Valoració del tràmit d’audiència i informació pública i dels informes preceptius
56. Informe jurídic complementari
57. Nova versió de la MAI
58. Informe jurídic complementari actualitzat
59. Nova versió de la Memòria general
60. Correu de l’Oficina del Govern i valoració
61. Observacions del Departament d’Interior i valoració
62. Nova versió del text de la iniciativa
63. Certificat del secretari del Govern
64. Informe de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic
65. Nota d’observacions de l’IDESCAT
66. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
67. Dictamen del CTESC
68. Certificat de la Comissió de Govern Local de Catalunya
69. Valoració conjunta d’observacions, informes i dictàmens
70. Nova versió del text de la iniciativa
71. Nova versió de la Memòria general
72. Informe jurídic final
73. Observacions del Departament d’Interior i valoració
74. Observacions de l’Oficina del Govern
75. Nova valoració conjunta d’observacions, informes i dictàmens
76. Nova versió de la MAI
77. Valoració del dictamen del CTESC
78. Nova versió del text de la iniciativa
79. Certificat del secretari del Govern
80. Observacions de l’IDESCAT
81. Nova versió del text de la iniciativa
82. Certificat del secretari del Govern
83. Projecte de llei signat per la consellera
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica
en l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs als centres
d’atenció primària i d’atenció a la salut sexual i reproductiva
250-01171/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jorge Soler Gónzalez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la implementación en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de la técnica farmacológica en todos los centros de atención primaria (CAP) y en los centros atención
salud sexual y reproductiva (ASSIR), para que sea sustanciada ante la Comissió de
Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Actualmente la interrupción legal del embarazo se encuentra regulada por la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo. Esta Ley establece en su artículo 14, que se puede interrumpir el embarazo a petición de la mujer durante las primeras catorce primeras
semanas de gestación, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
– Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones
y las ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que aparecen en los
apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.
– Que haya transcurrido un plazo de como mínimo tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior a la intervención.
La interrupción legal del embarazo se realiza a través de técnicas quirúrgicas o
farmacológicas y la aplicación depende de las semanas de gestación en las que se
encuentre la mujer y las características particulares de cada caso. En el caso de la
técnica quirúrgica, es posible su realización hasta la semana decimocuarta de gestación y la farmacológica hasta la semana novena.
Dicha prestación está incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud.
En Cataluña está garantizado el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito hospitalario, y en el caso de la técnica farmacológica
esta medida se encuentra activa desde el año 2012, ampliando así el derecho y la
asistencia en el ámbito ambulatorio tanto a los Centros de Atención Primaria (CAP)
como a los Centros de Atención de Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR), pero en
contrapartida y a día de hoy no está completamente implementada en los centros
sanitarios con todos los instrumentos necesarios.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat:
1. Implementar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo de una manera global, garantizando el acceso a todas las mujeres que soliciten la técnica farmacológica asegurando que se cuente con todos los medios necesarios en el conjunto
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de los Centros de Atención Primaria (CAP), y los Centros de Atención de Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) en el término máximo de tres meses.
2. Realizar un seguimiento y control exhaustivo para garantizar que todos los
Centros de Atención Primaria (CAPs), así como todos los Centros de Atención a la
Salud Sexual y Reproductiva (ASSIRs) implantan dicha técnica farmacológica.
Palacio del Parlamento, 28 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Jorge Soler Gónzalez, diputados, GP de Cs

Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les sales
de cinema
250-01172/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 57007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accessibilitat a les sales de cinema, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius
I

L’Acadèmia del Cinema Català ha fet públic un informe que revela un greu desequilibri territorial en el mapa català de sales de cinema: en menys de 20 anys, Catalunya ha passat dels 235 cinemes que hi havia l’any 2000 als 137 que hi ha hagut registrats el 2018; d’aquests, les sales de menys de 5 pantalles són les que més s’han tancat
aquests darrers anys, essent bona part del centenar de sales desaparegudes.
De les pantalles supervivents, un 67% estan radicades a la província de Barcelona, mentre que 9 de cada 10 municipis ja no compten amb oferta cinematogràfica
regular. D’aquesta manera, les comarques de l’Alta Ribagorça, el Moianès, el Pallars
Sobirà, el Pla de l’Estany i La Segarra, ja no tenen cap cinema actiu i n’hi ha 7 més
en situació de risc amb un sol cinema actiu i mono-pantalla: Vall d’Aran, Berguedà,
Garrigues, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Priorat i Solsonès. Els tancaments d’espais de
llarga tradició com el Casal de Cervera, el Kursal d’Igualada, els Til·lers de Sort, el
Ribagorça de Pont de Suert, el Catalunya de Manresa i el del mateix nom de Berga,
l’Urgell de Mollerussa, els Lauren de Lleida i Reus, i tants d’altres, en són un trist
exemple; alhora, sales com el París de Solsona, el Foment de Vimbodí o el Flotats
de Tornabous sobreviuen gràcies a la militància cultural dels seus gestors, sense cap
altre suport gairebé que l’esforç generós de persones singulars.
Tot plegat succeeix malgrat Catalunya és el quart territori europeu un índex d’assistència més alt a les sales de cinema per persona i any d’Europa (2,58 entrades per
habitant i any), només per darrera d’Irlanda, França i Estònia, i molt per sobre de la
mitjana espanyola que és de 2,14.
II

Entre les causes d’aquest desequilibri, la reconversió digital del sector, que l’any
2014 va fer inviable la continuïtat de moltes sales, la fragmentació dels espectadors
cap a altres finestres d’exhibició, la pirateria i la vulneració dels drets de propietat
intel·lectual i el desequilibri territorial de l’oferta expliquen aquest descens en el nú3.10.25. Propostes de resolució
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mero de cinemes. A això s’hi suma la pèrdua de subvencions públiques de les sales
(com ha estat recentment d’actualitat al cinema Las Vegas de Figueres), la insuficiència dels recursos de mecenatge respecte l’exhibició i la costosa adaptació de les
velles sales de poble a les exigències d’excel·lència tecnològica i confort dels espectadors.
L’exhibició de cinema als petits municipis no és només una activitat cultural de
gaudi pels cinèfils, sinó que constitueix una activitat de vertebració social de primer ordre. Suposa donar vitalitat als espais de trobada dels veïns i veïnes, de totes
les edats, i la dinamització dels espais on es projecta, sovint de titularitat pública;
d’aquesta manera, ajuda al desenvolupament de les entitats locals i propicia espais
de tertúlia i debat que contribueixen a cohesionar la societat.
III

En conseqüència, les iniciatives de col·laboració (i no de competició) dels sector
públic i privat que a dia d’avui estan ja lluitant eficaçment per frenar aquesta involució cultural han de ser protegides. En aquest sentit, per exemple, el Cicle Gaudí,
la programació de la Federació Catalana de Cineclubs o el circuit de festivals han
contribuït a un cert reequilibri territorial, el qual, malgrat quantitativament sobre el
total anual d’espectadors suposen un percentatge molt reduït, qualitativament té un
valor important en termes d’accés a una oferta cinematogràfica per part de la població resident fora dels nuclis urbans. També el pioner projecte Zumzeig, aposta cultural compromesa i sense ànim de lucre, que ofereix al barri de Sants de Barcelona
una programació multi-disciplinar en versió original, juntament amb altres activitats culturals, és un nou model de referència. Per la seva banda, el cinema Rambla
de l’Art, de Cambrils, que després de sis anys va tornar a obrir la porta de la mà
d’un emprenedor que va fer una inversió important per digitalitzar la sala, millorar
el so i adequar les instal·lacions, i que programa estrenes comercials, cinema clàssic, documentals, versions originals subtitulades i films descatalogats, i desenvolupa
activitats lúdiques i culturals de tot tipus molt apreciades pels cinèfils, també porta a confiar en les possibilitats de recuperar velles sales tancades. També el Circuit
Urgellenc, que gestiona la programació de 33 cines i sales municipals a Catalunya,
Aragó i Balears, a més de l’experiència de la sala itinerant, que des de 2015 permet
portar els moderns projectors a pobles i ciutats on la reconversió digital va obligar
a tancar les sales, és un cas reeixit i gairebé sense cap cost per les arques públiques
que treballa per portar la cultura a través del cinema arreu del territori.
IV

També el valor pedagògic del cinema és un bon actiu en l’educació d’infants joves, especialment considerant la diversitat de professionals que intervenen en el procés de creació audiovisual i de realització dels llargmetratges i l’horitzó educatiu i
professional que pot oferir. Experiències pedagògiques vinculades a esdeveniments
del món del cinema (com el festival Galacticat a l’Urgell i la Segarra) en són bons
referents i recursos educatius per introduir l’audiovisual a l’educació.
En aquest àmbit, un referent europeu de primer ordre és el CNC, Centre Nacional de Cinema i de la Imatge Animada de la República Francesa. El CNC implementa una política destinada a promoure la promoció i difusió de les obres, així
com l’accés d’un gran públic a través d’un sistema específic d’ajuda sobre projecció
en cinemes. A més de l’ajut econòmic per a exhibicions, ofereix ajudes selectives
per a la creació i modernització de sales de cinemes, així com mesures específiques, incloses les ajudes a associacions, que permeten donar suport a la distribució
de cinema, amb especial atenció a les produccions menys comercials. De la mateixa manera, dona suport a esdeveniments i festivals amb una dimensió professional
d’acord amb les seves inquietuds (com el mateix Festival de Cannes), participa econòmicament en l’organització de grans premis i en sistemes d’educació artística que
pretenen donar als estudiants, de primària a terminal, una cultura cinematogràfica,
3.10.25. Propostes de resolució
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i vetlla també per la presència del cinema en el públic penitenciari, en especial els
joves sota protecció judicial, i en el sector sanitari.
També, en el camp de l’exhibició, el Ciclo de Cine Mecenazgo de l’Argentina
és un altre referent d’èxit, amb un pla destinat a apropar el cinema a més barris i a
més poblacions oferint programació en centres culturals i biblioteques públiques.
D’aquesta manera generant més espais d’exhibició del cinema i dona oportunitats
als qui no poden accedir al circuit comercial massiu. En aquest sentit, és rellevant
veure com el mecenatge en el món cinematogràfic va més enllà de la producció
cinematogràfica, per arribar a l’exhibició, a l’aproximació del producte audiovisual
al màxim de ciutadania, llacuna que es constata a la amb la manca d’una política
catalana de mecenatge, que contempli aquesta imprescindible vessant, així com en
les polítiques de l’Institut del Cinema Català.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Declara la importància de l’exhibició de cinema com a eina de difusió de la
cultura, d’equilibri territorial, de cohesió social i instrument pedagògic per a la formació cultural i d’orientació professional.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Desenvolupar un pla d’ajudes als ajuntaments dels territoris més vulnerables
en xifres de despoblament per la creació o rehabilitació d’espais multidisciplinars
habilitats per l’exhibició de cinema i la realització d’activitats vinculades, com festivals, cicles de cinema, exhibicions, fòrum i d’altres.
3. Desenvolupar mesures per garantir l’equilibri territorial i l’accessibilitat de la
població a les sales de cinema, ja sigui a través de convenis amb exhibidors especialitzats en la itinerància o a través de l’adquisició i manteniment de projectors digitals
propis d’alta definició.
4. Impulsar una Llei de mecenatge, amb consensos amb els sectors culturals i
empresarials, que reculli mesures eficaces d’ajuda a la distribució i l’exhibició regular del cinema, amb especial atenció als territoris més desafavorits, equiparable als
referents de l’entorn avançat, especialment el francès.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada,
GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions
esportives per a la pràctica del rugbi
250-01173/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento de las instalaciones deportivas para la práctica del rugby, para que sea sustanciada
ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:
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Exposición de motivos

El rugby fue introducido en España, procedente de Inglaterra, el año 1921 en la
localidad de Sant Boi de Llobregat, donde un 4 de julio de 1921 se fundó la Unió
Esportiva Santboiana, teniendo sus inicios como un deporte universitario que rápidamente se fue extendiendo en su práctica, organización y competiciones derivando
en la fundación de la Federació Catalana de Rugby en el año 1922.
Dentro de un año se cumplirán los 100 años de la Unió Esportiva Santboiana y
dentro de dos el centenario de la Federació Catalana de Rugby.
En la actualidad, entre hombres y mujeres, existen más de 7.000 deportistas federados, provenientes de 52 clubs, que participan en las diferentes categorías de
competiciones del rugby; en sus diversas modalidades, que necesitan de una dimensión suficiente de instalaciones deportivas para la práctica de este deporte.
Con ejemplo ilustrativo, basado en datos reales de comparación. En el área metropolitana de Madrid existen 11 campos de rugby, mientras que el área metropolitana de Barcelona tan solo 4. Ello se traduce en una ratio de 298 jugadores por campo en Madrid mientras que en Barcelona es de 501,5, lo que deriva en un freno a la
expansión de este centenario deporte.
A la limitación de instalaciones hay que añadir la ausencia de un estadio de referencia que pueda acoger tanto la práctica de deportistas como la celebración, en
condiciones, de competiciones de alto nivel.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:
1. Establecer junto con la Federació Catalana de Rugby; la situación y tipología
constructiva de un nuevo estadio con entidad suficiente para la práctica del rugby y
la organización de eventos deportivos, que sirva como referente de instalación deportiva del rugby catalán.
2. Calendarizar la construcción del nuevo estadio, consignando la partida presupuestaria correspondientes de tal manera que en 2021, coincidiendo con la celebración
del centenario de la llegada del rugby a Cataluña, pueda darse inicio a los trabajos.
Palacio del Parlamento, 29 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’esport català
250-01174/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el deporte catalán,
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Resulta redundante enumerar las bondades de la práctica deportiva en todos los ámbitos y la necesidad de su estructuración para el cumplimiento de sus objetivos de 2020.
Valores, educación, cultura, salud, integración, economía, empleo son la consecuencia de una actividad física estructurada, programada y dotada presupuestariamente.
El pasado 20 de enero de 2020 representantes del sector deportivo presentaron
un manifiesto en el que se hacía sentir el malestar del sector deportivo por la políti3.10.25. Propostes de resolució
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ca real y no verbal del actual gobierno. Con especial preocupación y detalle ante el
próximo presupuesto de la Generalitat, donde se concretan en cifras, las voluntades
y prioridades políticas.
Es inevitable la variación en los presupuestos anuales en función del momento
económico y resto de condicionantes, pero el reparto porcentual del monto total presupuestado, más allá de los valores absolutos, señala la verdadera intensidad de la
voluntad política del gobierno.
Desde hace 10 años, el presupuesto de la Generalitat en materia deportiva acumula recortes de más del 70%, abocando el sector a una situación de insostenibilidad y precarización permanente que impide planificaciones y nos sitúa en la octava
posición de inversión per cápita en relación con el resto de CCAA, y muy por debajo
de los países europeos.
El sector en su conjunto necesita una financiación adecuada y una estabilización
que permita proyectos a largo plazo que posibiliten la consecución de sus objetivos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a establecer, como objetivo permanente de su política deportiva, el compromiso de destinar presupuestariamente un
mínimo del 1% del presupuesto anual de la Generalitat de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 29 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les
subvencions percebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives
Catalanes
250-01175/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para reclamar
la devolución de las subvenciones percibidas por la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes es una asociación sin ánimo de lucro constituida el 5 de mayo de 1998 con el objetivo de conseguir el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas. Tiene su sede en
un edificio de titularidad de la Generalitat de Cataluña (passatge Permanyer, 3, de
Barcelona).
Recientemente hemos conocido que un juez de Barcelona investiga al presidente
de la entidad, Xavier Vinyals, y al que fuera secretario, Xavier Torres, como receptores de decenas de subvenciones que habrían sido otorgadas de forma directa, sin
haberse acreditado la documentación que las justificaría y sin cumplimiento de los
requisitos legales establecidos de publicidad, concurrencia y transparencia.
Según los datos que maneja la Justicia, entre los años 2005 y 2009 la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes recibió más de 5 millones de euros de subvenciones procedentes del Departamento de Presidencia y de Vicepresidencia del
3.10.25. Propostes de resolució
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Govern. Y, sin ir más lejos, el Departament de la Presidencia autorizó al organismo
autónomo Consell Català de l’Esport a otorgar a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes una subvención de 1.315.000 euros en 2017.
También se está comprobando la existencia de autopréstamos, es decir, la eventual concesión irregular de créditos con dinero procedente de la entidad y cuyos
destinatarios serían ambos imputados anteriormente referidos.
Entre los años 2007 y 2009, Vinyals y Torres (según se desprende de la investigación) habrían recibido créditos de la plataforma por un montante de más de un
millón de euros.
Asimismo, la Generalitat de Cataluña cedió gratuitamente una sede a la asociación. Según los datos que manejan en dicha investigación, este inmueble reportaría
por su alquiler a las arcas públicas un montante de al menos 4.000 euros mensuales. No existen motivos fundamentados que justifiquen que la Generalitat de Catalunya deje de ingresar este dinero.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
1. Que, independientemente y en paralelo de la investigación judicial, se realice
un análisis de los procedimientos de otorgamiento y seguimiento del destino de los
recursos públicos destinados a la citada asociación, informándose a este Parlament
de los resultados obtenidos, en un periodo de tiempo no superior a tres meses, y que
se reclame la devolución de las indebidamente percibidas.
2. Que si las investigaciones judiciales dieran lugar a la imputación de los Srs.
Vinyals y Torres, la Generalitat de Cataluña se persone como acusación particular
en defensa y para la recuperación de los presuntos recursos públicos sustraídos.
3. Que la Generalitat de Cataluña gestione sus activos inmobiliarios en defensa
del interés general y no del particular de esta asociación, exigiéndoles en adelante el
pago de un alquiler con precios referenciados a los del mercado.
Palacio del Parlamento, 29 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a Internet
250-01176/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para avanzar
en la lucha contra la desinformación en Internet, para que sea sustanciada ante la
Comissió de Polítiques de Joventut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Unión Europea viene combatiendo activamente la desinformación desde
2015. Tras una Decisión del Consejo Europeo en marzo de 2015 se creó el Grupo
de Trabajo East StratCom, adjunto al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
En 2016 se adoptó el Marco común relativo a la lucha contra las amenazas híbridas.
El Plan de Acción JOIN aprobado por la Comisión y la Alta Representante de
la Unión constituye una respuesta al llamamiento del Consejo Europeo en favor de
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medidas para «proteger los sistemas democráticos de la Unión y combatir la desinformación»
Esta respuesta coordinada se fundamenta en mejorar la capacidad de las instituciones de la Unión para detectar, analizar y exponer la desinformación, el refuerzo
de las respuestas coordinadas y conjuntas a la desinformación, la movilización del
sector privado para combatir la desinformación, el aumento de la sensibilización y
la capacidad de respuesta de la sociedad.
En abril del mismo año 2018 la Comisión esbozó un enfoque europeo y algunas
herramientas autorreguladoras para combatir la desinformación en línea.
Posteriormente en octubre del mismo año, los estados firmaron el código de
buenas prácticas Facebook, Google, Twitter y Mozilla, así como las asociaciones
comerciales que representan a las plataformas en línea, a la industria publicitaria y
a los anunciantes.
Basándonos en este código de buenas prácticas, los estados firmantes se comprometen a aplicar medidas en la colocación de anuncios, en la publicidad política
y en publicidad respecto a aspectos concretos, la integridad de los servicios, la capacitación de los consumidores, la capacitación de la comunidad investigadora y se
establecen mecanismos de medición y evaluación de la eficacia de aplicación del
mencionado código de buenas prácticas.
Entre las acciones acordadas por los estados miembros para combatir la desinformación se encuentra una mayor sensibilización de la opinión pública para mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad frente a la amenaza que supone la
desinformación. El punto de partida es una mejor comprensión de las fuentes de
desinformación y de las intenciones, herramientas y objetivos subyacentes a la desinformación, pero también de nuestra propia vulnerabilidad.
En este sentido, los colectivos de jóvenes y adolescentes son especialmente vulnerables a la desinformación de internet, dado que la condición de nativo digital a
menudo va acompañada por una menor conciencia respecto a la ausencia de mecanismos que certifiquen la veracidad de la información compartida en la red.
Por ello se necesita establecer unas políticas claras para mejorar la relación con
las nuevas tecnologías, que pueden ser objeto de un gran debate ético en los próximos años, pero que deberían como mínimo ciertos aspectos para sentar las bases de
una actitud atenta y consciente en nuestros jóvenes.
Muchos expertos coinciden en apostar por la educación digital o el «fact cheking»
que nos permite verificar o desmentir hechos. Y por su parte, en Europa a través del
Comité Económico y Social Europeo se ha creado el «Plan de Acción contra la desinformación» que se ha puesto en funcionamiento en marzo de este mismo 2019.
En base a esta realidad y a las políticas impulsadas desde la Unión Europea,
consideramos necesario avanzar en la implantación de políticas claras para mejorar
la relación con las nuevas tecnologías, que pueden ser objeto de un gran debate ético en los próximos años, pero que deberían sentar las bases de una actitud atenta y
consciente en nuestros jóvenes.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:
1) Promover e implementar una oferta formativa para jóvenes, sobre el uso seguro y responsable de Internet.
2) Crear una campaña de difusión sobre uso seguro y responsable de Internet en
el plazo de tres meses.
3) Garantizar que las entidades «fact checking» sean independientes y practiquen con periodismo de calidad.
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4) Acoger e implementar el «Código de buenas prácticas» europeo como un
compromiso voluntario de las plataformas y los anunciantes de medios sociales en
la lucha contra la desinformación.
Palacio del Parlamento, 28 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

Propostes de resolució per a encomanar un informe a la
Sindicatura de Comptes o altres actuacions
3.10.63.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a la contractació administrativa del
Departament d’Interior corresponent als exercicis del 2015 al 2019
253-00016/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57256 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 04.02.2020
Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 190.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la
Sindicatura de Comptes.
Exposición de motivos

La Sindicatura de Cuentas, como órgano fiscalizador del sector público de Cataluña, lleva sin realizar un informe de fiscalización de legalidad sobre la contratación administrativa del Departament d’Interior, desde el año 2015. En el citado año
elaboró un informe referente a la contratación administrativa del Departament d’Interior correspondiente al ejercicio 2013, el número 12/2015.
Es por ello, que teniendo en cuenta los años que han transcurrido desde que se
elaboró el citado informe y con la finalidad de fiscalizar la actividad realizada por
el Departament d’Interior, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya encomienda a la Sindicatura de Cuentas a que elabore un informe de fiscalización relativo a la contratación administrativa del Departament d’Interior, correspondientes a los ejercicios del 2015 al 2019, ambos incluidos.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, Maialen Fernández Cabezas, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2020 al 17.02.2020).
Finiment del termini: 18.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu als sistemes i procediments establerts
pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada corresponent
als exercicis del 2015 al 2019
253-00017/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57257 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 04.02.2020
Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con
lo que establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta de resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Exposición de motivos

Desde el año 2005, la Sindicatura de Cuentas no ha elaborado ningún informe de
fiscalización de los principales sistemas y procedimientos establecidos por el Centro
de Estudios Jurídicos y Formación Especializada en el desarrollo de su actividad
ordinaria, así como en su cumplimiento normativo. En concreto, el último informe
que realizó la Sindicatura de Cuentas sobre este aspecto es el número 18/2005.
Es por ello, que teniendo en cuenta los años que han transcurrido desde que se
elaboró el citado informe y con la finalidad de fiscalizar la actividad realizada por
el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, el Grup Parlamentari
de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya encomienda a la Sindicatura de Cuentas a que elabore un informe de fiscalización relativo a los sistemas y procedimientos establecidos
por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada en el desarrollo de
su actividad ordinaria, así como en su cumplimiento normativo, correspondientes a
los ejercicios del 2015 al 2019, ambos incluidos.
Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.02.2020 al 17.02.2020).
Finiment del termini: 18.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Fascicle tercer
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 57099 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Alba Metge Climent ha estat designada membre de la Comissió de Polítiques
de Joventut.
Palau del Parlament, 29 de gener de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 505/XII, sobre l’Observatori
dels Drets de la Infància
290-00465/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 57183 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 04.02.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 505/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’Observatori dels Drets de la Infància els faig saber que la propera reunió
del Ple de l’Observatori dels Drets de la Infància se celebrarà, amb tota probabilitat,
durant el primer trimestre de 2020 i la seva convocatòria s’enviarà tan aviat com sigui possible. El motiu de la demora en aquesta convocatòria és que s’ha actualitzat
la composició de l’Observatori i això ha implicat fer el nomenament de nous vocals.
La tramitació administrativa d’aquests nomenaments (que es troba en fase avançada)
ha comportat un endarreriment respecte les previsions inicials.
D’altra banda, us informo que en relació amb les activitats dutes a terme per
l’Observatori dels drets de la infància durant els anys 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018,
us presentem la relació de les qüestions tractades en les reunions del plenari celebrades durant el període indicat.
Any 2014

– Publicació del Quadern de l’Observatori número 3. «Cap el 25è Aniversari de
la Convenció» (elaborat per Jordi Cots, Jesús Vilar i Araceli Lázaro)
– Publicació i presentació del document «Com informar dels maltractaments infantils. Manual d’estil per als mitjans de comunicació» (impulsat pel grup de treball
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integrat pel CAC, l’ICD, ACIM Diomira, la Societat Catalana de Pediatria, el Col·
legi de Periodistes de Catalunya i la DGAIA)
– Terceres Jornades de l’Infant a Catalunya, organitzades conjuntament entre
l’Observatori dels Drets de la Infància i la Comissió d’Infància de Justícia i Pau (en
el marc de la celebració del 25è Aniversari de la Convenció)
– Pronunciament de l’Observatori dels Drets de la Infància davant el 20è aniversari del Pla de majors de 18 anys
– Seguiment de les Investigacions en curs i creació d’un grup específic per definir mesures per potenciar la recerca en drets de la infància a les Universitats catalanes, així com la posterior difusió d’aquestes recerques (iniciativa derivada d’un
encàrrec previ del Ple).
– Creació d’un grup de treball encarregat de liderar l’elaboració d’un decàleg
sobre estereotips de gènere negatius als dibuixos animats (iniciativa derivada d’una
proposta de l’Institut Català de les Dones)
– Manteniment i ampliació del Fons documental i difusió de documents a través
de la Biblioteca virtual
– Relacions institucionals: reunió amb l’Observatori d’Infància de Madrid, reunió de coordinació amb els Observatoris d’Infància autonòmics i participació en el
Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
– Assessoraments en temes de drets de la Infància a la Fundació EDUCO (Enfocament de drets a les campanyes de polítiques d’infància) i a Maristes l’Hermitatge
(Escola i drets. De la mirada de la protecció a la prevenció, promoció i apoderament
infantil)
– Participació activa a les reunions de la Taula Nacional d’Infància
Any 2015

Continuïtat dels grups de treball iniciats:
– Promoure línies de recerca amb les universitats amb el Sistema d’Indicadors
de benestar infantil a Catalunya.
– Unificar els canals de difusió de recerques i investigacions en infància i adolescència a través de l’Observatori dels Drets de la Infància.
– Valorar la possibilitat de crear un Premi de l’Observatori dels Drets de la Infància
Visualitzar l’Observatori com a espai de centralització i d’informació sobre la
infància a Catalunya:
– Crear un grup de treball per dissenyar una Enquesta d’Infància a Catalunya
– Posar a disposició de l’Observatori, trimestralment, les dades de DGAIA relatives a l’Enquesta de satisfacció dels infants i adolescents del Sistema de Protecció,
el mapa de recursos d’infància i adolescència i l’Informe de situació de la Infància
i Adolescència a Catalunya.
Detecció, estudi i difusió d’experiències i bones pràctiques en l’exercici dels drets
dels infants (actuació proposada pels grups del Pacte per a la infància a Catalunya)
Continuïtat i seguiment de les Investigacions en curs.
Relació amb l’Observatori d’Infància de l’Estat, amb els Observatoris d’Infància
Autonòmics i avaluació del segon Pla Estratègic Nacional d’Infància i de l’Informe
d’Espanya al Comitè dels Drets de l’Infant.
Assessoraments en temes de drets de la infància a les universitats, entitats o xarxes demandants.
Participació en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
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Any 2016

Reunió del Plenari (26/02/2016). Temes tractats:
– Informacions relatives al desenvolupament de les polítiques d’infància a Catalunya
– Valoració del Pla de Treball de l’Observatori dels Drets de la Infància per al
2015
– Debat de la proposta d’actuacions per al 2016, en el marc del qual s’acorda
aprofundir en la visualització dels àmbits d’actuació de l’Observatori i planificar actuacions participades i realistes en cada un d’aquests àmbits d’actuació (que són: sensibilització i promoció dels drets, investigació/recerca, informació i documentació)
Reunió del Plenari (13/04/2016). Temes tractats:
1. Informació relativa a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres
espais formatius (Tram. 300-00007/11)
2. Proposta per a l’elaboració d’un estudi de prevalença de la victimització infantil i juvenil a Catalunya
3. Presentació d’una proposta de recerca sobre la creació i validació d’un sistema
d’indicadors per mesurar l’evolució dels joves tutelats i l’impacte de la mesura de
protecció durant la protecció i en la transició a la vida adulta.
Reunió del Plenari (29/09/2016). Temes tractats:
– Presentació de l’Acord de Govern 65/2016, de 17 de maig, pel qual es crea
la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els
Maltractaments a Infants i Adolescents i s’aproven mesures específiques en aquesta
matèria.
– Presentació del Projecte de Decret dels drets i deures dels infants en el sistema
de protecció i de procediment i mesures de protecció de la infància i l’adolescència.
– Presentació del Projecte de Decret pel qual es regula el suport a la emancipació i a la autonomia personal, de les persones joves extutelades.
– Informació sobre els treballs realitzats pel Grup de Treball per a la realització
de «l’estudi de prevalença sobre victimització dels infants i adolescents de Catalunya».
– Presentació de l’estudi sobre «El benestar subjectiu dels infants a Catalunya».
– Presentació de «Estudi sobre el jovent de recursos DGAIA entre 15 i 18 anys».
– Presentació de l’estudi de la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) sobre «la
contribució dels infants en les societats democràtiques: de la governança de l’escola
a la governança del país».
– Informació sobre l’estat de la proposta de recerca sobre «La creació i validació
d’un sistema d’indicadors per mesurar l’evolució dels joves tutelats i l’impacte de la
mesura de protecció durant la protecció i en la transició a la vida adulta».
– Presentació del resum estadístic de dades mensual a publicar en la web del departament.
– Presentació de la jornada de treball del Pacte de la Infància.
– S’acorda recuperar els Reconeixements d’Infància per donar valor a les persones o entitats significades en la defensa dels drets de la infància. El CNIAC farà la
proposta concreta.
Any 2017

Reunió del Plenari (23/02/2017). Temes tractats:
– Presentació del projecte de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de
l’Observatori dels Drets de la Infància.
– Presentació de les línies bàsiques de la proposta d’Acord de Govern pel qual
s’atribueix al numero de telèfon 116 111, Línia d’ajuda a la infància, l’atenció en
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cassos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i abusos
sexuals a infants i adolescents.
– Presentació de l’esborrany de Decret de creació del Centre d’Estudis en Maltractaments a Infants i Adolescents.
– Presentació del pla de treball i conclusions de la «Jornada de treball per l’impuls de la protecció efectiva davant dels maltractaments a infants i adolescents».
– Informar sobre l’estat dels treballs realitzats pel Grup de Treball per a la realització de «l’estudi de prevalença sobre victimització dels infants i adolescents de
Catalunya». Esborrany de conveni amb el Departament d’Ensenyament.
– Investigacions valorades per l’Observatori dels Drets de la Infància.
– Pla estratègic per promoure els acolliments i campanya «tu pots ser la família
que està esperant».
– Presentació: Grup de treball interdepartamental de recerca, reconeixement i
disseny dels recursos per als infants adoptats a Rússia i a Ucraïna residents a Catalunya que puguin estar afectats per trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF).
Reunió del Plenari (15/06/2017). Temes tractats:
– Presentació de l’estudi de la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) sobre «la
contribució dels infants en les societats democràtiques: de la governança de l’escola
a la governança del país».
– Presentació de l’Estudi «Com desenvolupen els CRAE les competències bàsiques d’empleabilitat en els adolescents tutelats».
– Presentació de l’estudi per a la realització de l’enquesta sobre la prevalença de
la victimització i polivictimització en joves catalans.
– Presentació del Projecte d’estudi per a la realització d’una enquesta sobre el
benestar subjectiu infantil a Catalunya.
– Presentació de l’estudi sobre sistema d’indicadors de resultats del sistema de
protecció als infants i adolescents de Catalunya.
– Estat de la elaboració del Mapa de serveis i recursos de la DGAIA.
– Presentació del programa d’impuls de participació infantil i informació sobre
la tramitació de l’Acord de Govern segons el que es desprèn del decret 200/ 2013,
de 13 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els
adolescents de Catalunya.
– Informació sobre el nou plantejament del Pla d’atenció integral a la infància i
l’adolescència.
– Presentació de la Directriu general d’actuació 6/2016, de 28 de desembre, de
règim de visites dels infants i adolescents adreçada a tot l’àmbit orgànic i funcional
de la DGAIA i ICAA, els equips tècnics encarregats de l’avaluació, la guarda i el
seguiment dels infants i adolescents tutelats per la Generalitat, i el suport de les famílies acollidores.
– Explicació resolució TSF/949/2017, de 28 d’abril, per la qual es dona publicitat
a la Directriu general 2/2017, de 10 d’abril, per la qual s’aprova el Programa marc
per als centres residencials d’educació intensiva de la DGAIA i se’n determina la
implementació.
– Informació sobre el Protocol Marc sobre el maltractament infantil.
– Informació sobre la evolució de la tasca del Grup de treball format per professionals de l’ICAA, ICIF i ECAI. DAFO Adopció Internacional.
– Informe del CAC sobre la presència de continguts en relació amb el joc i les
apostes on-line i recomanacions per a la protecció dels menors d’edat.
Anys 2018 i 2019

Durant l’any 2018 no hi va haver cap reunió del plenari de l’Observatori. Quant
a l’any 2019, s’ha celebrat una reunió (amb data de 22/01/2019) i està prevista celebrar-ne una altra abans de final d’any. Cal afegir que actualment la Secretaria
4.50.01. Compliment de resolucions
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d’Infància, Adolescència i Joventut ha iniciat un procés per redefinir els objectius,
composició i funcionament de l’Observatori dels drets de la Infància i modificar el
Decret que el regula.
Reunió del Plenari (22/01/2019). Temes tractats:
– Presentació de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ), en
aquell moment de recent creació, i de les principals accions previstes.
– Presentació de l’estratègia catalana d’acollida i inclusió dels menors migrats
– Presentació de l’esborrany del Projecte de decret dels drets i deures dels infants
i els adolescents en el sistema de protecció, i de procediment i mesures de protecció
a la infància.
– Presentació de l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula el suport a
l’emancipació i a l’autonomia personal dels joves extutelats.
– Presentació de l’esborrany del Projecte de decret llei de mesures urgents per a
l’atenció immediata dels infants i adolescents migrants.
– Presentació de la Unitat Integrada d’Atenció als Infants i Adolescents Víctimes
d’Abusos.
– Presentació de l’estudi Prevalença del trastorn de l’espectre alcohòlic fetal
(TEAF) en infants adoptats de Rússia i Ucraïna a Catalunya.
– Proposta de calendari de reunions de l’Observatori i de qüestions a abordar al
2019.
Actualment, la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ) ha iniciat
un procés per redefinir els objectius, composició i funcionament de l’Observatori
dels drets de la Infància i, si escau, modificar el Decret que el regula. En el marc
d’aquest procés, també s’està valorant la conveniència de mantenir i/o redefinir els
grups de treball existents a data d’avui, així com la possibilitat de crear-ne de nous.
Aquest procés també ha comportat la demora de la convocatòria de la segona
sessió anual del Ple de l’Observatori, prevista per a finals de 2019. En aquest sentit,
cal recordar que la primera sessió de 2019 es va fer amb data de 22 de gener i que
els temes que s’hi van tractar són els que hem detallat anteriorment.
Barcelona, 28 de gener de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 507/XII, sobre la licitació de
les obres de construcció del centre de dia i residència per a gent
gran Sabadell Parc Central
290-00467/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 57184 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 04.02.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 507/XII del Parlament de Catalunya, sobre la licitació de les obres de construcció del centre de dia i residència per a
gent gran Sabadell Parc Central.
D’acord amb l’informe de compliment a la Resolució 348/XII del Parlament de
Catalunya, sobre el centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central,
presentat al registre del Parlament de Catalunya en data 1 d’agost de 2019, donada
la política actual de la Generalitat respecte a la construcció i posada en marxa de
noves residències, i d’acord amb l’Ajuntament de Sabadell, la licitació de les obres
i la posada en funcionament de la residència és un procés de comú acord que serà
4.50.01. Compliment de resolucions
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impulsat per l’Ajuntament de Sabadell en cooperació amb la Generalitat i no pas
la Generalitat directament. Hi ha l’acord amb l’Ajuntament de Sabadell respecte el
model de residència, després d’un procés participatiu amb l’Ajuntament i les associacions de persones grans de la ciutat i de Sabadell Sud.
Per això, en data 22 de febrer, hi ha un acord entre l’Ajuntament de Sabadell i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el model acordat i els compromisos de les parts. A més, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar un acord
per tirar endavant amb la construcció de la residència.
Així doncs, la Generalitat ja està prestant el suport econòmic i tècnic necessari,
per habilitar el projecte de la residència i centre de dia, així com per finançar públicament i garantir la sostenibilitat i funcionament de la Residència mitjançant la concertació de places públiques. D’aquesta forma de comú acord es garanteix una residència de titularitat pública, amb accés públic, finançament públic i control públic.
A més, s’ha desbloquejat el projecte a partir d’una comissió d’estudi participada
per l’Ajuntament de Sabadell i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
en què s’han produït una sèrie de passos:
1) S’ha analitzat les necessitats de places i serveis, s’ha revisat el projecte constructiu, s’ha fet una reversió del sòl en benefici de l’Ajuntament de Sabadell i s’estudia juntament amb l’Ajuntament de Sabadell la proposta per a la seva construcció i
sostenibilitat.
2) La Generalitat ha destinat un ajut de fons conveniats a l’Ajuntament de Sabadell durant el 2017, de 150.000 euros per a realitzar un estudi de sostenibilitat i
adequació del projecte executiu.
Resta pendent conèixer quines són les prioritats del nou consistori municipal.
Barcelona, 18 de desembre de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 88/XII, sobre la situació dels
centres especials de treball
390-00088/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 57187 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 04.02.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 88/XII del Parlament de Catalunya,
sobre la situació dels centres especials de treball, us trameto l’informe de compliment següent:
Per tal de subvencionar el 50% del Salari Mínim Interprofessional de tots els treballadors dels centres especials de treball i el 55% dels treballadors amb especials
dificultats s’han publicat les següents convocatòries, que desenvolupen l’Ordre de
Bases TSF/91/2017, de 15 de maig per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions als centres especials de treball.
– TSF/461/2019 de 22 de febrer
– TSF/2001/2019 de 13 de juliol i TSF/2225/2019 d’1 d’agost que amplien l’import de la convocatòria anterior

4.50.02. Compliment de mocions
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La convocatòria TSF/461/2019 de 22 de febrer es va publicar dins el primer trimestre de l’any. Quan es publiquen les convocatòries s’envien instruccions on s’indica tots els terminis. En aquest moment, estem al corrent del pagament de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat
igual o superior al 33% contractades en els Centres especials de treball ja que hores
d’ara s’està tramitant el pagament del mes d’octubre (la justificació es va presentar
els primers dies del mes de novembre). A més, totes les convocatòries es van publicar abans del mes d’octubre de 2019.
Catalunya és la única comunitat autònoma que aporta fons propis. Tant al 2017
com al 2018 es van destinar els fons compromesos amb el sector (35 M€ cada any) i
al 2019 es van reservar 42,5 M€, per tal de garantir el cobrament de la subvenció de
l’SMI i les USAP als centres especials de treball, així com per assegurar els drets
dels treballadors i evitar la tensió de tresoreria dels centres especials de treball.
A més, al 2019 també es va publicar l’ampliació de l’increment del 5% extraordinari per als llocs de treball ocupats pel col·lectiu de persones amb discapacitat
d’especials dificultats establert per l’Estat en la seva Ordre TMS/805/2019, un cop
rebuts els fons de la Conferència Sectorial assignats en data 19 de novembre passat.
La distribució detallada dels fons de Conferència Sectorial del 2019 gestionats
pel SOC seria la recollida a l’annex 1. Actualment, no es pot informar de l’execució
pressupostària atès que moltes actuacions es troben en fase d’autorització, ja que les
convocatòries estan pendent de resoldre.
Cal tenir en compte que es comprova nòmina per nòmina de totes les nòmines
justificades pels Centres Especials de Treball per tal que compleixen amb l’augment
del salari.
En total, s’han destinat a CET un total de 78 M€ al 2017, 83,5 M€ al 2018 i 110
M€ al 2019.
En relació a la recuperació de les subvencions per a la inversió, l’equilibri financer, el suport gerencial i la creació de llocs de treball destinades als centres especials de treball, els fem saber que al 2018 es publicà l’Ordre de Bases TSF/88/2018,
de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes singulars generadors d’ocupació sostenible per a persones en
situació o risc d’exclusió o persones amb discapacitat, en centres especials de treball
o empreses d’inserció (DOGC núm. 7650, de 26.6.2018), modificada per l’Ordre
TSF/203/2018, de 4 de desembre (DOGC núm. 7764, de 10.12.2018), que permet la
convocatòria d’aquests ajuts per a l’any 2019.
I al 2019 es va publicar la Resolució de convocatòria TSF/1897/2019, de 5 de juliol, per a la concessió de subvencions a projectes singulars que ja contemplen una
part d’inversió.
Sobre l’increment de les tarifes dels serveis assistencials, a principis de novembre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va publicar una nova ordre
que suposarà millores en el sistema de tarifes i contemplarà un increment dels mòduls d’atenció a la gent gran i a la dependència (atenció residencial i diürna) tant en
la modalitat de les places concertades, com en les residències públiques de gestió
delegada a entitats especialitzades.
L’objectiu d’aquesta pujada és igualar de manera progressiva en un màxim de dos
anys les tarifes dels usuaris de grau 2 (dependència severa) amb els de grau 3 (gran
dependència). Per al 2019 l’increment previst de les tarifes de grau 2 és del 5,8%, i
en un màxim de dos anys creixeran fins assolir els 1.869,41 euros en què està situat
el preu públic de la plaça de grau 3. D’aquesta manera el suport públic a les places
residencials serà el mateix per a totes les persones usuàries dels serveis residencials,
derivat del fet que les exigències d’atenció a un usuari de grau 2 i de grau 3 cada
cop són més semblants, ja que ambdós tendeixen a ser perfils de malalts crònics de
complexitat i discapacitat similar.
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Així doncs, les residències veuran incrementats els seus ingressos progressivament, amb la voluntat que puguin millorar-ne la qualitat assistencial i les condicions
laborals de les persones professionals.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies augmenta el suport públic
als usuaris de grau 2 perquè ja representen el 50% del total d’usuaris que es troben
en residències. Des que el 2012 es va reformar el barem estatal de valoració de la
dependència, els usuaris de grau 2 han passat de representar un 35% fins a ser actualment ja el 50% dels usuaris, mentre que els de grau 3 han passat de ser el 65% al
50%. I la cartera de serveis socials de 2011 estableix una tarifa que inclou el suport
públic a la plaça diferent en el cas d’un usuari de grau 2 (1.595,06 euros) que en el
d’un usuari de grau 3 (1.869,41 euros).
L’increment de tarifes del 5,8% corresponent al 2019 representarà una inversió
de 14,2 milions d’euros anuals per part del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
A Catalunya existeixen 39.936 places residencials que reben finançament públic i
que donen cobertura al 8,3% del total de persones majors de 80 anys. Una dada que
supera a la de qualsevol Comunitat Autònoma i que és homologable a la dels països
europeus del nostre entorn.
El Departament de Treball, Afers Social i Famílies assumeix el cost d’aquest
augment dels ingressos per a les residències en benefici de les persones residents, a
l’espera que el Govern central augmenti el finançament de l’atenció a la dependència
a les Comunitats Autònomes, que es troba congelat des de 2011. Enguany, la inversió
global en atenció a la dependència a Catalunya representarà uns 1.550 milions d’euros, essent l’any amb més inversió des del 2007. Tot i que, segons la llei, es tracta
d’un dret que hauria de ser cofinançat a parts igual, la realitat és que l’Estat tan sols
aportarà un 12% del finançament, mentre que la Generalitat es farà càrrec del 88%
de les aportacions públiques.
D’altra banda, cal tenir en compte que el finançament pels Centres Especials
de treball prové dels fons de conferència sectorial. Més enllà de l’infrafinançament
crònic cal tenir en compte que només en el moment en què la conferència sectorial
comunica formalment els diners que ens arribaran a Catalunya es podria iniciar la
convocatòria d’ajuts. Només a tall d’exemple aquest any 2019 els fons de conferència
els vam saber el juliol. Per tal que el finançament no arribi tant tard, el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies avança la convocatòria amb fons propis i un cop
se sap el finançament que ha d’arribar s’acaba de complementar. Mentre això sigui
així, el que podem fer és treballar amb anualitats i cobrin la mala planificació de
l’estat. I més si l’última setmana de l’any modifica el SMI, que és una gran noticia,
però que deixa sense marge de planificació als CET i a la Generalitat.
Per tant, una planificació clara i pluriennal del finançament dels centres especials de treball només és possible amb els compromís també del govern de l’estat
que en aquests moments no cobreix les necessitats dels CET amb el pressupost que
hi destina.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha signat un acord amb el
COCARMI (federacions d’entitats de persones amb discapacitat representatives de
Catalunya) per treballar conjuntament el nou model d’inserció laboral amb persones
amb discapacitat.
Un dels punts acordats és crear una comissió bilateral COCARMI - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb l’objectiu d’analitzar, controlar i avaluar les polítiques públiques d’ocupació destinades a les persones amb discapacitat
i/o problemes de salut mental.
L’esperança de vida de les persones amb discapacitat ha crescut molt els darrers
anys. Actualment, segons dades del Llibre Blanc, el 39% dels treballadors dels CET
tenen més de 45 anys. Això provoca que la seva productivitat decreix, fet que minva
la capacitat econòmica dels centres, alhora que dificulta la inserció dels més joves.
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Aquesta situació ha provocat que des del Departament, s’estigui treballant des de
fa més d’un any en la definició del que entenem per d’envelliment prematur, ja que
les casuístiques són varies i, considerem que per poder donar recolzament correcte
primer cal definir-ho. Tot i així, paral·lelament, des de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives s’està treballant per tal d’incentivar
mesures relatives a pal·liar els problemes relatius a l’envelliment prematur, en les
properes convocatòries.
La dotació a les empreses i les entitats de prou recursos econòmics i humans
destinats a la inserció laboral en l’empresa ordinària per a assegurar el suport individual a les persones amb discapacitat ha estat una línia estratègica del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, vinculada a la convenció de les persones amb
discapacitat, i tant es així que l’any 2017 es va ampliar el pressupost per arribar a
la quantitat que s’havia perdut amb les retallades del 2011. A més, es va modificar
l’ordre perquè fos possible que cada territori de Catalunya comptés amb un equip
de suport a la inserció laboral. Aquest any 2019 hem signat entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i el COCARMI estableix el compromís del Departament a destinar 14,5M d’euros per la inserció en l’empresa ordinària.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com a objectiu la inserció
en l’empresa ordinària. És per això que estem treballant un pla que permeti millorar-la, coordinant les accions de les diferents direccions generals.
També vam recuperar les ajudes a les empreses per a la inserció laboral i continuarem treballant amb els CET per tal que responguin a allò que la seva gènesi pretenia: ser un pont cap a la inserció laboral a la empresa ordinària.
Assumim com a pròpia la responsabilitat de dotar dels recursos necessaris, en
el marc pressupostari vigent, per a què la inserció en empresa ordinària incrementi,
però com és obvi estem dins els marc general de la contractació i no som externs a
la seva situació.
En relació a les reserves de places per a persones amb discapacitat en les ofertes d’ocupació pública de la Generalitat, cal tenir en compte el previst sobre aquesta
matèria a la normativa d’aplicació, és a dir, el Reial Decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel que es regula l’accés a l’ocupació pública i la provisió de llocs de treball
de les persones amb discapacitat (BOE 303, de 14 de desembre de 2004), la Llei
26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre Drets
de les Persones amb Discapacitat (BOE 184, de 2 d’agost de 2011), el Reial Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitats i de la seva inclusió social, i especialment el previst a l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que
estableix que:
«En les ofertes d’ocupació pública s’ha de reservar una quota no inferior al set
per cent de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les definides a l’apartat 2 de l’article 4 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, sempre que superin els processos
selectius i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb l’exercici de les tasques, de manera que progressivament s’arribi al dos per cent dels efectius totals en
cada Administració pública.
La reserva del mínim del 7% s’ha de fer de manera que, almenys, el 2% de les
places ofertes ho sigui per ser cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes (5%) ho sigui per a persones que acreditin
qualsevol altre tipus de discapacitat.»
Des de l’entrada en vigor d’aquesta regulació, el Govern de la Generalitat de
Catalunya va aprovar l’Acord de 21 de juliol de 2015, de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2015, que donava compliment de l’esmentada previsió, així com l’Acord
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GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, que inclou per primera vegada una
oferta de 151 places per a l’accés a la condició de funcionari de carrera de persones
amb discapacitat intel·lectual (és a dir, un 2% del total d’aquesta oferta) i 397 places
per a persones amb altre tipus de discapacitat, de manera que per aquest col·lectiu es
passa d’una reserva del 5 al 6%.
Actualment, el Govern, mitjançant la Direcció General de Funció Pública del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, a més de considerar en
els processos de selecció que convoca la reserva per a la resta de tipus de discapacitat, ha publicat la convocatòria de 151 places de l’agrupació professional de subalterns adreçada al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, la primera
que es duu a terme en la història de l’accés a la funció pública de la Generalitat de
Catalunya i que suposarà, sense oblidar el principi d’igualtat, mèrit i capacitat que
s’imposa en la selecció dels treballadors públics, una oportunitat d’accés a la Funció
Pública per a les persones amb discapacitat.
D’altra banda, la Direcció General de Contractació Pública, mitjançant la Secretària Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, elabora les
Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis i subministraments. Aquestes Guies incorporen expressament entre les obligacions de l’empresa contractista la de complir amb les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat.
Així mateix, el Codi de contractació pública socialment responsable (aprovat per
AG de 20 de juny de 2017) preveu mesures genèriques de control de compliment de
les clàusules socials i, pel que fa a les persones amb discapacitats estableix com a
exemple de mesura de control d’execució la previsió en el plec de clàusules administratives de l’obligació de l’adjudicatari d’acreditar semestralment el manteniment del
compliment de la quota de reserva durant tota l’execució del contracte.
També s’incorporarà a la clàusula ètica (d’obligada incorporació en tots els plecs
de clàusules administratives particulars) una expressa menció a l’obligació de compliment per part dels contractistes de la legislació sobre persones amb discapacitats,
amb conseqüències i penalitats concretes per al cas d’incompliment.
Finalment, l’acord signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i COCARMI preveu en un dels punts sol·licitar el traspàs de competències a la
Generalitat de Catalunya en relació a la normativa per a la inserció laboral de les
persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental; o, com a mínim, la constitució d’una comissió bilateral Estat-Generalitat per posar les bases d’un acord que
garanteixi la singularitat del model català.
Barcelona, 20 de gener de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 89/XII, sobre la precarietat
laboral
390-00089/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 57188 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 04.02.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 89/XII del Parlament de Catalunya,
sobre la precarietat laboral, us trameto l’informe de compliment següent:
4.50.02. Compliment de mocions
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La Generalitat de Catalunya no té competències per convocar processos selectius
per a l’accés al cos superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, ja que es tracta d’un cos d’àmbit nacional, amb convocatòria única per a tot l’Estat, competència
del Ministeri d’Ocupació, Migració i Seguretat Social. En el cas que la Generalitat de Catalunya vulgui incloure places en aquestes convocatòries ha de comunicar
anualment al Ministeri el nombre de places de nou ingrés demandades, per a la seva
addició a l’oferta estatal d’ocupació pública i a les convocatòries dels processos selectius corresponents. En aquest sentit, el 2018 ja va acordar ampliar la plantilla del
Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social de la Inspecció de Treball
de Catalunya en 10 places en les convocatòries següents: 3 al 2018, 3 al 2019 i 4 al
2020. La convocatòria del procés selectiu del 2019 està previst que es convoqui a
partir del setembre. Cal destacar que aquestes 10 places estan dotades de recursos
propis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A més, per tal de seguir combatent la sinistralitat laboral i la precarietat s’ha acordat que el pressupost
de la Generalitat de Catalunya pel 2020 reforci el personal de la Inspecció de treball
dotant en els propers 2 anys 10 places addicionals a les ofertades per la inspecció de
Treball de Catalunya, així com l’habilitació de 35 subinspectors més.
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, duu a terme la seva activitat en els diferents àmbits
de la seva competència per millorar les condicions de treball i reduir la sinistralitat
laboral.
Pel que fa a les accions que es van proposar a la Moció 32/XI, actualment l’ICSSL
continua treballant en els apartats que es van instar i què són de la seva competència, de la següent manera:
Pel que fa al punt primer de la Moció 32/XI, amb relació als danys derivats del
treball i integració de la prevenció es continua donant compliment al compromís que
es va prendre amb els agents socials en el marc del Consell de Relacions Laborals,
on es va pactar un Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral. El Govern,
dona compliment a aquest pla mitjançant les actuacions que es desenvolupen en el
Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral.
Es manté com a punt permanent del Grup de Treball de Seguiment del Marc
Estratègic de Seguretat i Salut Laboral el seguiment de les accions encaminades a
reduir la sinistralitat laboral al voltant d’uns eixos acordats amb els agents socials.
En referencia al punt anterior, l’ICSSL està centrant, actualment, els seus esforços en sectors amb índexs de sinistralitat elevats: sector metall i sector de la construcció.
D’altra banda, es va considerar oportú realitzar una anàlisi anual de la sinistralitat laboral per detectar possibles focus de sinistralitat i disposar d’una descripció
més completa que servís per definir actuacions més efectives i eficaces dirigides a
reduir l’accidentalitat laboral. Fruit d’aquest anàlisi es va fer un informe («La sinistralitat a Catalunya 2008-2017»: https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/La-sinistralitat-a-Catalunya-2008-2017.
pdf) que s’actualitza anualment incorporant les darreres dades disponibles. Podeu
trobar aquest informe al web de l’ICSSL. Actualment, s’està actualitzant amb les
dades de sinistralitat de l’any 2018.
Pel que fa a la millora de les condicions de treball a les obres de construcció a
principis de 2017 es va constituir la Mesa de seguretat i salut laboral en la construcció a Catalunya, en el marc de la qual es va aprovar un acord per dur a terme diferents accions encaminades a reduir la sinistralitat en el sector, i promoure bones
pràctiques en la promoció i l’execució de les obres de construcció, entre d’altres. En
aquest context, es va creure convenient fer una anàlisi descriptiva específica dels accidents en el sector de la construcció ocorreguts en els darrers anys, especialment,
el 2015 i 2016, per detectar problemàtiques concretes en activitats específiques i
conèixer millor com es produeixen aquests accidents i emprendre accions i mesures
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específiques per reduir la sinistralitat en el sector. L’any 2018 es va presentar l’informe resultat d’aquest treball d’anàlisi, que podeu trobar al web de l’ICSSL (https://
treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/construccio/Estudi-del-sector-de-la-construccio-a-Catalunya.pdf), i enguany s’està actualitzant incorporant les dades dels anys
2017 i 2018.
Finalment, es fan seminaris sobre aspectes relacionats amb seguretat viària laboral així com diferents publicacions conjuntament amb el Servei Català de Trànsit,
les quals també resten disponibles a l’espai web de l’Institut.
Pel que fa al punt tercer de la Moció 32/XI, amb relació als nous riscos de naturalesa laboral, com ja s’ha esmentat en punt anterior, també en referencia a aquest
apartat cal esmentar el seguiment del desenvolupament de les activitats previstes
al Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral (MECSSL) i al Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral. El grup de treball de seguiment del MECSSL es
reuneix periòdicament per fer el seguiment de les accions que s’emprenen per part
dels agents que componen la Comissió de Seguretat i Salut del Consell de Relacions
Laborals.
Pel que fa a les malalties múscul-esquelètiques:
– S’està treballant actualment en dos subsectors del sector del metall.
– S’està finalitzant un informe respecte la situació del col·lectiu de cambreres de
pis, particularment incident en aspectes múscul-esquelètics de l’activitat i què dona
compliment a una resolució parlamentaria.
– S’està analitzant els resultats del darrer programa de factors de risc múscul-esquelètics.
Pel què fa a agents cancerígens, darrerament s’ha posat a disposició l’aplicatiu
per a la consulta interactiva del mapa de cancerígens laborals (CAREX.CAT). El
podeu trobar a la «minisite de cancerígens» a la nostra pàgina web en el següent
enllaç: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/cancerigens/.
Pel que fa a l’amiant:
– S’han gestionat, durant l’any 2018, fruit de l’autorització necessària de l’Autoritat Laboral, per al treball amb amiant 919 plans de treball (dels quals 884 han
estat aprovats).
– La Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals va
constituir un grup de treball per abordar la problemàtica de l’amiant a l’entorn laboral. Fruit del grup de treball, es va elaborar un document que podeu consultar en el
següent enllaç: https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/Coneixeu_nos/Activitat/Informe-exposicio-fibres-damiant/AMIANT-Cat.-Definitiu.pdf.
– Actualment, s’ha constituït com a punt permanent del grup de treball del Marc
Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral el tractament de les actuacions en matèria de seguretat laboral pel que fa a la problemàtica de l’amiant.
– Cal esmentar que l’Agència de Residus ha elaborat les bases reguladores d’una
subvenció per la retirada d’amiant. Els beneficiaris seran els propietaris de béns immobles amb materials amb amiant (tant persones físiques o jurídiques, públiques o
privades i comunitats de veïns), sempre que la retirada es faci mitjançant una empresa RERA amb els plans de treball aprovats per l’Autoritat Laboral.
– L’ICSSL participarà properament, amb col·laboració de la Diputació de Barcelona, en la formació de tècnics locals per a la identificació i diagnosi d’amiant.
– També l’ICSSL està treballant en col·laboració amb la Diputació de Barcelona,
per fomentar la gestió correcta dels residus d’amiant a les deixalleries, així com en
relació a la gestió de residus en abocaments incontrolats.
– Per tal d’agilitzar i facilitar la tramitació dels «plans d’amiant», l’ICSSL està
potenciant la seva tramitació electrònica.
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– Més enllà de les consultes telefòniques o presencials als centres de l’ICSSL,
és van respondre l’any 2018, 1.435 consultes mitjançant la bústia de contacte. Una
part d’aquestes es corresponen a consultes relacionades amb l’exposició o manipulació a amiant.
– S’han revisat les preguntes freqüents relacionades amb amiant que es poden
consultar a l’apartat de FAQ del nostre web i s’està treballant en la incorporació de
noves preguntes.
– S’està preparant un curs per a la identificació i diagnòstic d’amiant dirigit a
tècnics especialitzats.
Pel que fa a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
específica els casos en què és compatible amb les rendes del treball a temps parcial.
La resta de compatibilitats amb els contractes a temps parcial es preveu que s’incorporin per part del Govern a instàncies de la Comissió de Govern on participen
tots els agents socials. No existeixen lectures restrictives en l’aplicació de la llei. Les
resolucions es fonamenten en allò que preveu la Llei. El Reglament està en tràmit
i seguint el que estableix la normativa de procediment administratiu per a la publicació de Decrets.
L’empresa Deloitte realitza uns serveis temporals ja especificats a la memòria
tècnica del concurs públic realitzat i publicat durant tota la tramitació a la plataforma de contractació pública. El dimensionament de la plantilla s’anirà establint
a mesura que es desplegui íntegrament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda
garantida de ciutadania. En tot cas, les tasques contractades en el dimensionament
no incloïen la dels equips de gestió.
Les resolucions de denegació que s’hagin produït per no compliment de requisits
es revisen segons el procediment administratiu comú, a través dels canals corresponents, com ara recursos o reclamacions per part dels sol·licitants i s’ha fet un anàlisi
dels motius de no compliment de requisits.
Així també, estem donant compliment al silenci administratiu positiu tal com
s’estableix legalment i amb compliment de les indicacions de la Comissió Jurídica
Assessora.
Estem treballant per tal de poder disposar d’un estudi sobre els motius que porten les persones que han sol·licitat la renda garantida de ciutadania a no acollir-se a
la prestació complementària d’activació i inserció, tot i que tècnicament és per ara
impossible degut a que no és exigible al ciutadà que informi perquè renuncia a la
prestació complementària d’activació i inserció i, per tant, es fa molt complicat poder tenir aquests anàlisi.
També, estem treballant per tal de poder tenir una informació sectorialitzada
per diferents situacions familiars i socials dels perceptors de la renda garantida de
ciutadania.
Cal dir que es compleix, estrictament, amb allò que estableix la Comissió de Garantia del Dret a la Informació Pública i les peticions rebudes es gestionen amb la
col·laboració de la GAIP. La publicació de les dades de la implementació de la renda
garantida de ciutadania es publiquen al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, preferentment, de forma trimestral.
En relació a les reformes laborals, per mitjà de diferents manifestacions de les
persones responsables al màxim nivell del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies s’ha posat de manifest la urgència en revertir els aspectes normatius que
han donat lloc a deslegitimar el paper de l’Autoritat Laboral a Catalunya, així com
a manifestar l’empremta que durant els últims anys s’està segellant a Catalunya cap
a una disminució dels indicadors de qualitat de les relacions laborals i de precarització del mercat de treball.
En aquest sentit reiterem la necessitat que les Corts Generals impulsin les iniciatives legislatives necessàries per a modificar el Reial decret legislatiu 2/2015, del
23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
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per recuperar la intervenció de l’Autoritat Laboral per a aprovar els expedients de
regulació d’ocupació, dels expedients de suspensió i reducció de contractes, revisar
en profunditat les normes de legitimació i interpretació dels convenis col·lectius, la
prelació normativa dels convenis d’empresa enfront dels convenis sectorials, sent
aquest darrers la font bàsica de partida, la recuperació dels salaris de tramitació i les
quanties indemnitzatòries, la revisió de l’extinció objectiva de contractes de caràcter
col·lectiu, la regulació dels contractes temporals, la revisió de les causes de modificació substancial de les condicions de treball i les normes que regulen la subcontractació i la cessió de persones treballadores, entre d’altres capítols.
Així mateix, cal afrontar una regulació que s’adapti a les necessitats, qualitat i
prestigi de les condicions laborals de les persones inscrites en el règim de treball
autònom.
No obstant això, i en el marc de les competències de disposa el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, cal posar en coneixement que els seus objectius
prioritaris en l’àmbit de treball, es focalitzen en l’enfortiment del Consell de Relacions Laborals com a espai de concertació social entre el govern i els agents econòmics i socials, a l’efecte de poder trobar per mitjà del diàleg social l’enfortiment de
mesures focalitzades a l’augment de la qualitat del mercat de treball. Catalunya, i
donada la manca de competències en la modificació efectiva de la normativa laboral, a teixit durant els anys diferents àmbits de concertació, els quals han donat lloc
a un gran nombre d’acords i pactes nacionals, donada la gran incidència dels agents
econòmics i socials en la seva participació institucional, esdevenint un Marc Català
de Relacions Laborals.
El Pla de Govern de la XII legislatura té objectivats i de la mà de la concertació
social té establerts diferents objectius encaminats a revertir les situacions de temporalitat i parcialitat, així com situacions de precarietat del nostre mercat de treball.
Corresponent al pla de treball dels objectius d’aquesta legislatura, correspon assenyalar, el treball per donar impuls a l’establiment d’un salari català de referència
del 60% del salari mitjà a la negociació col·lectiva a Catalunya, la elaboració de la
Llei Catalana de participació institucional en el marc de les relacions laborals com
a peça clau per l’enfortiment de la concertació social a Catalunya, la potenciació
d’eines digitals i elements de difusió de la cultura preventiva per mitjà de campanyes específiques, dur a terme un congrés sobre el futur del treball en el marc del
centenari de la OIT, així com l’establiment de mecanismes per la lluita contra la
precarietat laboral, la competència deslleial d’algunes empreses multiserveis, falses
cooperatives, en especial en el sector càrnic i de repartiment a domicili, o les noves
ocupacions vinculades a algunes plataformes digitals.
En aquest sentit, cal assenyalar els objectius per l’any 2019 aprovats pel Consell
de Relacions Laborals de Catalunya, amb el vist i plau dels agents socials i econòmics més representatius, respecte als quals ja s’han resolt i cal destacar, la guia
de convenis d’aplicació en matèria de contractació pública en col·laboració amb la
Junta Consultiva de Contractació Pública, l’informe i recomanacions sobre models
i iniciatives d’aprenentatge i pràctiques a les empreses, el conjunt d’eines per a la
prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, el mapa
de responsabilitat social a Catalunya, així com, el marc de referència i les eines de
gestió en matèria de responsabilitat social, l’informe sobre les condicions de treball
del col·lectiu de cambreres i cambres de pis i l’informe sobre l’exposició a fibres
d’amiant a Catalunya.
Cal també posar de manifest que la Generalitat de Catalunya i per mitjà de la
contractació pública està duent i conduint accions per tal que el resultat de les licitacions en el marc de les relacions laborals s’acompleixi amb garanties respecte als
drets i deures sorgits de la negociació col·lectiva a nivell sectorial. A part de totes
les modificacions i propostes derivades que s’estan posant en marxa des del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, posar en coneixement la pu87
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blicació recent de la guia d’aplicació del conveni col·lectiu respecte al servei objecte
de licitació, disponible per a totes les administracions de Catalunya.
En darrer lloc també cal posar de manifest i de forma molt específica, el recent
acord de govern pel qual s’impulsa l’estimació del salari mínim de referència català
i la seva incidència potencial, el qual reportarà l’anàlisi previ a finals d’aquest any,
passant després al necessari procés de concertació amb els agents econòmics i socials més representatius de Catalunya.
El Govern, a través de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ, duu a terme
actuacions de seguiment d’empreses per anticipar-se a eventuals situacions de risc.
Això es fa, ja sigui a través de la interlocució directa amb les empreses, especialment
amb aquelles que exerceixin un paper tractor sobre un sector o sobre el conjunt del
teixit productiu, o bé a través de la interlocució amb els agents econòmics i socials.
En una primera instància s’intenta identificar les causes que han portat a la situació
de risc, per a continuació, acompanyar l’empresa en la recerca d’una solució que
prioritzi el manteniment de l’activitat productiva. Aquesta actuació es duu a terme
ininterrompudament des de l’any 2012 i en aquest període s’ha fet el seguiment de
521 empreses, que representen una ocupació total de més de 66.000 persones, de les
quals 37 corresponen a empreses que es va fer el seguiment durant l’any 2018.
D’altra banda, un dels estudis que s’elaboren enguany en el marc del Pacte Nacional per la Indústria, analitza els processos de deslocalització. S’espera que aquest
treball permetrà aprofundir sobre les causes de les deslocalitzacions i sobre quin
impacte han tingut en l’economia catalana i, d’aquesta forma, aportar coneixement
per poder anticipar-s’hi de forma més eficient.
Finalment, remarcar que l’efectivitat de les actuacions que s’estan duent a terme
no pot ser plena si no s’emmarquen en una regulació que estableixi unes regles per
tal que els processos de deslocalització es facin de manera ordenada i amb el menor
impacte sobre l’ocupació i l’activitat productiva. El Govern ja està analitzant quina
és la millor manera d’implementar-la.
En el sentit anterior, no ajuda al paper passiu que ha d’adoptar l’Autoritat Laboral
de Catalunya, davant de la informació oficial de trasllat, el qual ha estat abocat després de les diferents reformes laborals. Així com en altres expedient que afecten a
l’ocupació i les condicions laborals de les persones treballadores, cal instar al govern
de l’Estat a la recuperació d’aquest paper actiu, modificant els aspectes que siguin
necessaris de l’actual legislació laboral.
Cal assenyalar, que l’Autoritat Laboral, i fruit del seu paper com a mediador en
els conflictes laborals, insta a les parts a trobar una solució acordada, també en els
processos de deslocalització.
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es dona suport a tots
els treballadors i treballadores d’empreses en reestructuració i es desenvolupa un
paper mediador actiu entre empreses i persones treballadores per ajudar a garantir
la viabilitat de les empreses i assegurar el manteniment de llocs de treball. La facultat de mediació es duu a terme sigui de forma rogada o d’ofici, sempre encaminada
a evitar la judicialització dels conflictes laboral, amb l’objectiu d’evitar acords que
per mitjà d’aquest sistema extrajudicial de resolució, es minimitzi l’impacte per les
parts intervinents. En el cas de Nissan i Codorniu, el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies vol informar que la seva actuació va donar lloc a dos acords sorgits d’un procés de mediació.
En el marc del Consell de Relacions Laborals, en el pla anual 2019, resta com
objectiu significat en la comissió de convenis col·lectius l’Informe sobre salaris a la
negociació col·lectiva catalana, respecte a les seves taules salarials, i així mateix cal
destacar i de forma molt específica, com s’apuntava anteriorment, el recent acord de
govern, pel qual s’impulsa l’estimació del salari mínim de referència català i la seva
incidència potencial, el qual reportarà l’anàlisi previ a finals d’aquest any, passant
després al necessari procés de concertació amb els agents econòmics i socials més
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representatius de Catalunya, el qual es durà a terme en el si del Consell de Relacions Laborals.
Posar de manifest i impulsar, en aquest marc de concertació del Consell de Relacions Laborals, l’elaboració d’eines que facilitin l’aplicació dels convenis sectorials
de referència a l’activitat de contractació pública. Per això, informem que ja resta
disponible una eina que permet identificar quin conveni col·lectiu sectorial cal aplicar en base a la necessitat de l’obra o servei a licitar, eina que ja resta disponible
a: https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/conveni_a_aplicar/contractaciopublica/
En relació als salaris mínims de referència, tenen relació en l’acabament dels treballs derivats de l’objectiu assenyalat en el la comissió de convenis col·lectius i del
procés d’anàlisi i concertació derivat de l’acord de govern esmentat.
En el marc del Consell de Governs Locals, que s’haurà de constituir a proposta
del Govern i de les entitats municipalistes, promoure i impulsar acords de ciutat que
permetin de manera concertada entre administracions locals, sindicats i empresaris
l’establiment d’un salari mínim de ciutat amb l’objectiu que sigui respectat per les
empreses que contractin amb els ajuntaments o altres administracions locals pot ser
una de les propostes que formi part de les iniciatives que s’impulsin. Cal tenir en
compte que haurà de comptar amb el màxim consens entre els governs locals, els
sindicats i patronals i el sector social i empresarial de cada territori, atenent a les
seves especificitats i necessitats de dinamització econòmica i de protecció dels drets
dels treballadors.
El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la quantia retributiva mínima que
ha de percebre el treballador referida a la jornada legal de treball, sense distinció de
sexe o edat dels treballadors, siguin fixos, eventuals o temporers.
El valor que pren el SMI es fixa cada any pel Govern, mitjançant la publicació
d’un Reial decret. I per a la determinació d’aquest es tenen en compte factors com
l’IPC, la productivitat mitjana nacional assolida o l’increment de la participació del
treball en la renda nacional.
Fins el 2004 l’SMI era el referent per valorar el dret a prestacions socials, però
l’any 2004 el Govern central crea l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples
(IPREM) i autoritza a les Comunitats Autònomes a crear els seus propis indicadors.
En aquest sentit, l’any 2006 la Generalitat de Catalunya crea l’indicador de renda de
suficiència (IRSC) amb un import de 7,137,2 €/any (equivalent a 14 pagues) que era
429,8 € superior a l’IPREM de 2006 (6.707,4 €, equivalent a 14 pagues).
El valor de l’IPREM i l’IRSC es fixen anualment mitjançant la llei de pressupostos de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, respectivament.
Els anys 2007 i 2008 els increments de l’IRSC van ser superiors als increments
de l’IPREM, augmentant així les diferències entre tots dos indicadors. Els anys
2009 i 2010 els increments són equivalents i a partir de l’any 2010 l’IRSC es manté
congelat en l’import de 7.967,68 euros (referit a 14 pagues), mentre que l’IPREM es
va incrementar un 1% l’any 2017. Malgrat això, l’IRSC anual de 2019 (a 14 pagues)
continua sent 448 € superior a l’IPREM equivalent.
Cal tenir en compte que l’actualització d’aquest indicador té un impacte significatiu en les finances públiques de la Generalitat atès que:
– és l’indicador de referència per establir el llindar d’accés a diverses prestacions
socials (per exemple la renda garantida de ciutadania, les prestacions per atendre
necessitats bàsiques, etc.)
– és l’indicador de referència per determinar la quantia de l’ajut o prestació.
– és un indicador que s’utilitza per determinar el que paguen els usuaris d’alguns
serveis socials en concepte de copagament pel servei que reben.
En aquest sentit, cal tenir present que les regles fiscals actualment vigents limiten molt la capacitat d’incrementar la despesa pública perquè la Generalitat de Catalunya encara està en una situació de reducció de dèficit. Els escenaris a mitjà termini
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indiquen que els increments de despesa futurs seran moderats perquè una vegada
assolit l’equilibri començarà actuar la restricció de la regla de despesa. L’increment
tendencial de la despesa pública derivada de l’envelliment de la població, les innovacions mèdiques, el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada
per unanimitat al Parlament, i les millores laborals aprovades, entre altres, esgoten
la totalitat de l’increment permès per la regla de despesa.
Tenint en compte que mantenim vigent la situació de pròrroga pressupostària
perquè no s’ha aprovat l’Avantprojecte de pressupost 2019 que recuperava i en la majoria de casos es superaven els nivell de despesa de la precrisi. Donades dues pròrrogues pressupostàries consecutives, amb importants increments retributius pactats
per l’administració de l’Estat i els sindicats, el calendari de retorn de les pagues extraordinàries que ha aprovat el Govern i a les quals tots els grups parlamentaris hi
havien instat, es fa molt difícil la cobertura d’aquestes obligacions i alhora garantir
el normal funcionament dels serveis bàsics de l’estat del benestar. Hi ha una necessitat d’increment de personal en els principals col·lectius de docents, sanitaris i cossos
de seguretat, per la qual cosa el Govern ha tramitat un suplement de crèdit per poder
atendre les obligacions envers aquests increments de despeses de personal directes i
indirectes que ha estat aprovat mitjançant Decret llei 7/2019, de 2 d’abril.
El suplement de crèdit permetrà atendre els increments retributius que poden
arribar a un increment del 2,75% i de retorn de les quantitats no percebudes durant
el 2013 en un percentatge molt superior al d’anys anteriors, atès que es constata la
insuficiència del crèdit prorrogat de 2017 per atendre a tots aquests compromisos.
A banda dels increments de personal directes i indirectes, també hi ha altres despeses que tenen uns increments tendencials derivats de l’evolució dels beneficiaris,
dels costos de prestació o de l’impacte de compromisos pluriennals adquirits en el
passat que, en conjunt, superen els crèdits pressupostaris inicials prorrogats de 2017
i que no tenen cabuda en el suplement de crèdit.
En l’actual context, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha treballat conjuntament amb tots els departaments de la Generalitat l’elaboració d’un pla d’acció per afrontar l’exercici pressupostari. L’objectiu del pla d’acció
davant de la situació de pròrroga pressupostària és el de garantir, d’una banda, el
manteniment del nivell de prestació dels serveis públics fonamentals; i, de l’altra, el
compliment de tots els compromisos ineludibles de despesa que d’entrada no poden
ser atesos amb els comptes prorrogats.
La Generalitat treballa per trobar aquests espais fiscals des de diferents àmbits,
tant pel que fa a assolir nivells més alts de recursos com per millorar l’eficiència i
l’eficàcia de la despesa, i ho fa a través de l’elaboració d’escenaris pressupostaris,
l’inici d’un procés de revisió de despesa i la promoció de l’avaluació ex-ante i expost de les polítiques públiques per tal de maximitzar el valor públic dels recursos
disponibles de cada moment.
Per tot l’exposat, no es podrà donar compliment al punt 8d) d’aquesta Moció.
Si bé és cert que les mocions aprovades pel Parlament no tenen l’obligació de
portar una memòria econòmica que indiqui els seu impacte pressupostari ni que indiqui quina és la font de finançament, seria una bona pràctica incloure aquesta informació a les propostes que presenten els grups parlamentaris, d’aquesta manera es
reduiria la il·lusió fiscal que poden tenir els ciutadans davant les múltiples peticions
del Parlament al Govern que desborden les disponibilitats pressupostàries presents
i futures.
En el Pla de Govern de l’actual legislatura consta com a projecte per desenvolupar en el marc de la concertació laboral del Consell de Relacions Laborals, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’establiment d’un segell català per
aquelles iniciatives de responsabilitat social especialment significatives i alineades
a l’agenda 2030, que donin visibilitat a l’organització que disposes d’aquest distintiu,
donada la focalització organitzativa i de funcionament garant amb els drets socio90
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laborals, la millora de les condicions relacionades amb la reforma horària, la conciliació personal, familiar, i formativa i l’especial cura de l’impacte mediambiental
de la seva activitat. Actualment, el projecte està en fase d’anàlisi en la comissió de
Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, amb una previsió de finalització d’aquest primera fase durant el primer trimestre del 2020.
El Consell de direcció del SOC1 va aprovar el Pla de Desenvolupament de les
Polítiques per a l’ocupació 2019-2020 (PDPO 2019-2020) el dia 25 d’abril de 2019.
Des del SOC ja s’han identificat i han estat prioritzats al PDPO 2019-2020 els
col·lectius de persones joves, entre 16 i 29 anys; les dones treballadores, tant les
desafavorides, com les dones víctimes de violència masclista o les caps de famílies
monoparentals; les persones en situació d’atur de llarga durada; les persones majors
de 45 anys; les persones amb baixa qualificació professional; les persones amb discapacitat; les persones immigrants en situació regular; les persones en risc o situació
d’exclusió social; les persones beneficiàries de la Renda de Garantia a la Ciutadania
i les persones treballadores autònomes.
A més a més, per part del Consell de Relacions Laborals, el pla de treball 2019
es va elaborar tenint en compte els continguts de l’Acord Interprofessional de Catalunya 2018-2020 i del Pla de Govern de la XII legislatura. Per mitjà de les diferents
comissions específiques de treball, s’aborden temes tan importants com la negociació col·lectiva; la seguretat i salut laboral, el mercat de treball i la contractació laboral; la igualtat i temps de treball; la Inspecció de Treball; la responsabilitat social i
els joves i treball.
L’execució del pla de treball del Consell de manera tripartida (Govern, sindicats
i patronals) contribueix a la consolidació d’una evidència: la importància del diàleg
i el consens com a eines per avançar cap a una societat més competitiva, justa i cohesionada. A més, l’activitat del Consell contribueix a la garantia dels drets socials
i laborals de les persones treballadores i a la innovació, la competitivitat i la millora
de la productivitat de les empreses, a través de la modernització del sistema de relacions laborals de Catalunya.
La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya estableix que un dels instruments estratègics de
les polítiques d’ocupació a Catalunya és el Pla de Desenvolupament de Polítiques
d’Ocupació (PDPO). L’actual PDPO 2019-2020, aprovat pel Consell de Direcció del
SOC el 25 d’abril d’enguany, assenyala ja des del preàmbul, i a partir de la diagnosi
realitzada, que al mercat de treball català existeixen situacions de precarietat laboral
o de cronificació de l’atur d’una part de la població que requereixen d’una atenció
específica per part del sistema d’ocupació de Catalunya. Un dels principals objectius de l’esmentat PDPO és el de reduir aquestes desigualtats mitjançant polítiques
actives per a l’ocupació adaptades a les característiques, necessitats i potencialitats
d’aquells col·lectius més desafavorits que el Pla assenyala i que són:
– Persones joves, entre 16 i 29 anys
– Les dones treballadores desafavorides, com les víctimes de violència masclista
o les caps de famílies monomarentals
– Persones en situació d’atur de llarga durada
– Persones majors de 45 anys
– Persones amb baixa qualificació professional
– Persones amb discapacitat
– Persones immigrants
– Persones en risc o situació d’exclusió social
– Persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania
– Persones treballadores autònomes

1. El CDSOC està format per representants dels agents econòmics i socials, les associacions municipalistes i
representants del SOC i de l’Administració de la Generalitat.
4.50.02. Compliment de mocions
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El Pla també recull l’aplicació de la interseccionalitat en l’atenció a les persones,
ja que estableix que la caracterització del perfil professional ha de contemplar dos
aspectes:
– L’ocupacional: que és el que considera tots els factors del perfil relatius al nivell formatiu, l’experiència laboral, les competències transversals o la participació
en polítiques actives d’ocupació.
– El socioeconòmic: que considera aspectes no ocupacionals però que incideixen significativament en la situació de la persona com, per exemple, la no percepció
d’ingressos
També, el PDPO actual fa un avenç substantiu amb la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal. Conté el capítol 5 dedicat a les polítiques
de transversalitat de gènere a l’àmbit de l’ocupació on s’assenyala, entre molts d’altres, el problema de la segregació ocupacional per sexes i les seves conseqüències
sobre la bretxa salarial de gènere.
A la programació del SOC 2019-2020, i fins a data d’avui, la concreció en programes ha estat:
– Creació de la Xarxa d’atenció per a dones en situació de violència masclista.
Cadascuna de les 69 oficines de Treball de Catalunya compta amb un professional
referent i un altre de suport que s’han format específicament per actuar com a personal d’atenció especialitzada per a les persones demandants d’ocupació en situació
de violència masclista i acompanyar-les en el seu procés d’inserció laboral.
– Programa pilot de mentoria per dones en situació de violència masclista a l’Oficina de Treball de Santa Coloma de Gramenet.
– Programa Treball i Formació amb una línia específica per a dones en situació
de violència masclista, dotada amb 10 M€.
– Programa Treball i Formació amb una línia específica per a ACOL on, aproximadament, el 40% de participants són dones.
– Programa UBICA’T, on es prioritza entre d’altres col·lectius les dones en situació de violència masclista.
– CIFO de l’Hospitalet, programa PQTM on s’ha establert una acció positiva per
combatre la bretxa digital de gènere.
– Els programes de desenvolupament local prioritzen en les seves actuacions a:
dones víctimes de violència masclista, dones en situació de reincorporació al mercat
de treball, dones amb baixa qualificació professional, dones procedents de sectors
en reestructuració, dones en situació d’atur de llarga durada. Concretament, les actuacions en el marc d’aquests programes són: dispositius d’inserció laboral adreçats
a aquests col·lectius; programes de foment de l’equitat de gènere i de la integració de
les dones dins els barris i en la població; i accions per combatre la fractura digital
social i de gènere.
Pel que fa al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, respecte els punts de l’apartat 10.b, cal dir què, el SOC ha participat en la creació del grup de treball laboral de
persones transgènere, en el marc del CNLGBTI de Catalunya. És en aquest marc on
es dissenyarà un programa d’inserció laboral per a persones transgènere, i així mateix on es dissenyarà la campanya de difusió i sensibilització.
Pel que fa al fet de realitzar un estudi de la realitat sociolaboral de les persones
transgènere, el SOC tindria moltes dificultats en fer-lo ja que ja que la dada identificativa del gènere sentit, no està recollida.
Fins el moment s’ha format en diversitat sexual i de gènere i prevenció de la discriminació LGBTI, a totes les persones que treballen al SOC. S’ha inclòs la diversitat identitària en els impresos i en relació al «nom sentit» de la persona transgènere
s’està finalitzant la inclusió d’aquest «nom sentit» en la base de dades de les oficines
de Treball del SOC, que permetrà fer totes les notificacions i gestions administratives amb aquest «nom sentit».

92

BOPC 534
6 de febrer de 2020

4.50.02. Compliment de mocions

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) té com a col·lectiu prioritari,
entre d’altres, a les dones, tal i com es pot comprovar en les diferents convocatòries de polítiques actives per a l’ocupació que s’impulsen i es porten a terme des del
SOC. Així, les dones són també col·lectiu prioritari a les convocatòries de Formació
Professional per a l’Ocupació (FPO).
De fet, en els serveis i programes principalment adreçats a oferir formació (àrees
prioritàries, acord marc, programes amb compromís de contractació i certificats
amb finançament privat) que s’han gestionat durant el 2018 i 2019, s’ha constatat que
a data de maig de 2019, la participació de dones en aquests programes ha estat del
56% sobre el total de participants.
Actualment, s’està desenvolupant un Pla de qualificació en tecnologia mòbil al
CIFO de l’Hospitalet, (amb cofinançament del Fons Social Europeu) que té per objectiu desenvolupar un sector d’activitat basat en la tecnologia mòbil a través de la
formació i qualificació de professionals en els diferents àmbits de les TIC que requereix el mercat laboral en l’actualitat. Així, i per tal de facilitar la incorporació
de dones a aquest projecte, s’ha fet una guia de bones pràctiques per a facilitar la
incorporació i la retenció de dones en la formació en tecnologia mòbil.
En el marc del pla de treball de Consell de Relacions Laborals, tant en la planificació anual com en el si de la comissió d’igualtat i la comissió de seguretat i
salut laboral, es destaquen especialment l’elaboració d’eines per a la persona de referència dels protocols derivats d’assetjament i la implementació d’aquestes eines
per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.
Així mateix, s’estan duent a terme estudis de càrregues i condicions de treball, en
sectors altament feminitzats, com per exemple el sector de la neteja, i ja s’ha donat compliment a l’estudi de les condicions de treball del col·lectiu de cambreres de
pis a Catalunya. (enllaç document: https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/INFORME-DE-LESTUDI-DE-LESCONDICIONS-DE-TREBALL-DEL-COLLECTIU-DE-CAMBRERS-I-CAMBRERES-DE-PIS.pdf).
El SOC, respecte a les pràctiques a les empreses, té un marc d’actuació vinculat
exclusivament a les pràctiques que es realitzen en funció de les accions formatives
de la FPO.
El Consell de Relacions Laborals va impulsar un grup tècnic sobre models i
iniciatives d’aprenentatge i pràctiques en la formació professional i fruit d’aquest
grup tècnic es va presentar el document següent: http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/index.jsp?q=Recomanacions+en+mat%C3%A8ria+d%27aprenentatge+i+pr%C3%A0ctiques+en+la+formaci%C3%B3+professional+a+Catalunya
D’altra banda, els apartats relatius a l’ocupació pública van ser objecte d’anàlisi
per part de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en les seves sessions de 6 de juny i 24 de juliol
de 2019.
En aquest sentit, i en referència als apartats 11 a) i c), cal recordar en primer lloc
el marc normatiu i el tràmit previ de negociació col·lectiva que s’ha realitzat en els
processos de consolidació i estabilització de l’ocupació pública:
La disposició transitòria 4a del TREBEP estableix clarament que les convocatòries de consolidació garantiran el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i que el contingut de les proves guardarà relació amb els procediments i funcions del llocs objecte de la convocatòria. Aquesta disposició transitòria
també estableix que en la fase de concurs es podrà valorar, entre altres mèrits, el
temps de serveis prestats, així com que en processos selectius es desenvoluparan
conforme al disposat en els apartats 1 i 3 de l’article 61 del TREBEP.
En concret, l’article 61 preveu el següent:
– 61.1: Els processos selectius tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència
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– 61.3: Els processos selectius que incloguin, a més de proves de capacitat, valoració de mèrits, la puntuació dels mateixos no podrà per sí mateixa determinar el
resultat del procés selectiu.
L’article 19.6 de la llei de Pressupostos de l’Estat pel 2017 estableix amb caràcter bàsic que a aquestes convocatòries els hi seran d’aplicació el previst en l’apartat
tercer de la disposició transitòria 4a del TREBEP.
La normativa bàsica estatal és clara en aquesta matèria a l’establir que els processos selectius han de respectar els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit
i capacitat i que s’han de regir pels sistemes de concurs oposició o oposició, i on la
fase de concurs no pot ser determinant en el resultat del procés selectiu i no pot tenir
un pes superior al 40% del total.
Aquestes previsions són les que consten a l’Acord per a la Millora de l’ocupació
pública de data 29 de març de 2017 en el marc de la Mesa General de Negociació de
les Administracions Públiques.
Des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública s’han habilitat altres mecanismes que faciliten la consolidació dels llocs de treball del personal
interí fins el límit màxim que permet la normativa estatal i el respecte als principis
constitucionals d’accés a l’ocupació pública. A més a més de donar el màxim pes a
la fase de concurs, atorgant un 40% de la puntuació als mèrits dels aspirants, dins
d’aquests mèrits es valoraran amb un 80% els serveis prestats. També s’ha incrementat el nombre d’aspirants per plaça en la nota de tall dels exàmens. En ser 5 per
plaça els aspirants que passen a la següent fase, la nota de tall és inferior i per tant
aquells interins que han obtingut una nota més baixa tenen moltes més opcions de
continuar en el procés selectiu.
Cal remarcar també que els criteris de les convocatòries PESCO van ser objecte
de negociació amb les organitzacions sindicals, tant pel que fa al personal funcionari com al laboral, assolint-se acords rellevants en aquesta matèria amb les organitzacions sindicals.
Per tot l’exposat anteriorment, es van plantejar en la Mesa General de Negociació
els dubtes que generaven els apartats 11 a) i c) de la Moció des del punt de vista de la
seva constitucionalitat. En aquest sentit, en aquesta sessió de la Mesa General de Negociació es va acordar que per part de l’Administració es sol·licitaria informe al Gabinet Jurídic Central per tal de garantir l’aplicació del principi de seguretat jurídica i
per resoldre els dubtes legals abans esmentats.
En la sessió de 24 de juliol de 2019 de la Mesa General de Negociació es va informar del dictamen del Gabinet Jurídic Central, que en síntesi va manifestar el següent:
a) La previsió legal de proves específiques per a consolidar la situació precària
del personal interí a la llum dels arts. 23.2 CE i 103.3 CE i de la jurisprudència constitucional difícilment pot superar un eventual judici de constitucionalitat, ja que no
respectaria els principis de mèrit i capacitat i el caràcter obert de les proves d’accés
a la funció pública.
b) Les circumstàncies que legitimen les proves d’accés restringides a la funció
pública han de ser veritablement excepcionals. Hores d’ara atenent al fet que les Administracions tenen una llarga i dilatada trajectòria, difícilment es pot argumentar
l’existència d’una circumstància excepcional com la falta d’efectius en relació amb
la necessitat de posar en marxa una nova administració. També s’ha de fer notar que
la precarietat laboral no constitueix una situació excepcional, sinó que més aviat es
pot qualificar de situació estructural.
c) Atenent a la decisió de la STC 238/2015, una norma de les característiques
apuntades tampoc superaria el judici de constitucionalitat des de la perspectiva
competencial ja que no respectaria la legislació bàsica estatal.
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En conclusió, i a la vista del dictamen emès pel Gabinet Jurídic Central, i a l’empara d’estrictes raons jurídiques, el compliment dels apartats 11 a) i c) de la Moció
no superaria un eventual judici de constitucionalitat.
De tota manera, tal i com va anunciar el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública el passat 3 de desembre, s’ha pres la decisió que els exàmens de la
convocatòria de places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, se celebrin un cop es conegui la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea sobre la situació del personal interí de llarga durada.
Pel que fa a la incorporació a tots els processos de selecció d’ocupació pública
els criteris a què fa referència la disposició transitòria quarta de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic pel que fa a convocatòries de consolidació d’ocupació per a llocs o
places de caràcter estructural de personal interí o temporal anterior al 2005 els hi
fem saber que ja s’han incorporat en tots els processos PESCO de consolidació, els
quals ja preveuen l’aplicació d’aquests criteris i així es va acordar en el sí de la Mesa
General de Negociació.
Pel que fa als punts 11.d i 11.e, cal tenir present que la Constitució Espanyola reconeix l’autonomia de les universitats en la forma que la llei estableixi. És en aquest
marc, i pel que fa a la contractació del professorat, que la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats (LOU), de caràcter bàsic, estableix que correspon a
les universitats la contractació de personal docent i investigador en règim laboral, en
les figures d’ajudant, professor ajudant doctor (lector en el cas de Catalunya), professor contractat doctor (agregat i catedràtic contractat en el cas de Catalunya), professor
associat i professor visitant.
La mateixa LOU, descriu els requisits de la modalitat del contracte del professor
associat, definint una figura contractual de caràcter temporal i dedicació a temps
parcial, renovable per períodes d’igual durada i amb el requisit que els contractats
sota aquesta modalitat siguin especialistes que acreditin l’exercici d’activitat professional fóra de l’àmbit acadèmic universitari.
D’altra banda, essent la LOU una llei de caràcter bàsic, tampoc no permet a la
Generalitat de Catalunya la possibilitat d’aprovar una legislació autonòmica pròpia
que pugui modificar la regulació d’aquestes figures contractuals d’àmbit universitari i que regeixen per al conjunt de l’Estat, tot i que, en diferents ocasions, des de
l’Administració de la Generalitat, s’hagi instat a l’Administració de l’Estat per poder
introduir algun canvi en la legislació estatal en aquest sentit, sense que, de moment,
s’hagi pogut assolir aquest objectiu.
Una altra qüestió seria que aquest professorat pogués accedir a alguna altra categoria contractual que sí que tingués un caràcter indefinit; ara bé, aquest accés no podria ser realitzat d’una forma immediata com demana la Moció, sinó que requeriria
dur a terme les corresponents convocatòries i concursos per a la provisió d’aquestes
places contractuals, tot respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que implica l’accés a la funció pública; així com disposar d’una acreditació prèvia específica emesa per una Agència de qualitat universitària per part dels candidats.
Això no obstant, la LOU, atribueix a les comunitats autònomes les competències
en matèria de coordinació de les universitats de la seva competència, la qual cosa,
en l’àmbit de Catalunya, queda recollit en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), la qual es vehicula i materialitza a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), tota vegada que la LUC li atribueix la qualitat
d’òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya.
En conseqüència, en el marc de les competències que la legislació actual atribueix a la Generalitat de Catalunya, el Govern donarà trasllat del contingut dels punts
11.d i 11.e de la Moció 89/XII a les universitats a través del CIC, com a òrgan de
coordinació universitària, per tal que sigui tractat a la seva Comissió de Personal
Acadèmic, i que cadascuna de les universitats pugui elaborar l’estudi corresponent
en compliment de l’esmentada moció.
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Finalment, la Inspecció de Treball té competència dins l’àmbit de les universitats
quan la relació entre les parts és una relació laboral, sota l’empara de l’Estatut dels
Treballadors i respectiva normativa d’aplicació. En aquest sentit, tant els professors
associats, investigadors, així com les pràctiques realitzades per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional
de grau mitjà o superior, que encara que aquestes últimes no tenen la consideració
de relació laboral, les persones que accedeixen a aquests tipus de pràctiques quedaran incloses en el Règim General de la Seguretat Social, com assimilats a treballadors per compte aliè.
Actualment, s’està duent a terme una actuació inspectora en l’àmbit universitari,
que afecta a totes les universitats de Catalunya i en relació amb el personal investigador.
En el marc d’actuació de la Seguretat Social, la Inspecció de Treball no pot planificar en matèria de becaris, al tractar-se d’una competència de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social de l’Administració General de l’Estat. L’Estat, a través del
«Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020», inclou la campanya per la
lluita contra els falsos becaris, amb l’objectiu de regularitzar un major nombre de situacions fraudulentes en què els becaris són en realitat treballadors per compte aliè.
Barcelona, 27 de gener de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció113/XII, sobre la situació dels
menors no acompanyats
390-00113/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 57189 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 04.02.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 113/XII del Parlament de Catalunya,
sobre la situació dels menors no acompanyats, us trameto l’informe de compliment
següent:
Actualment, el sistema de protecció a la infància i adolescència està en procés
de revisió. De fet, és un debat en què també volem que diputades i diputats tinguin
un paper important. En aquest sentit, esperem poder treballar conjuntament amb
el grup de treball parlamentari per repensar el sistema de protecció a la infància
i adolescència. En aquest procés de revisió s’està fent una reubicació de les places
per a fer els recursos residencials més petits i evitar les concentracions de joves en
un mateix centre d’acollida. Està programat que els centres d’entre 30 i 50 places es
suprimeixin passant a tenir un model de centres d’entre 6 i 10 places, unitats més
reduïdes de promoció a l’autonomia.
Per tal d’assegurar que es duen a terme procediments garantistes amb els drets
dels infants i joves immigrants sols, d’acord amb les resolucions i recomanacions internacionals, s’està treballant en una directriu per regular la gestió de l’expedient de
desemparament dels infants i joves immigrats sols. L’objecte d’aquesta és garantir
la protecció jurídica i administrativa dels menors definint els requisits documentals
bàsics i el procediment de gestió de l’expedient de desemparament.
Respecte la limitació del temps d’estança als centres d’emergència es treballa perquè sigui el mínim possible, depenent de les places de primera acollida i els recur-
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sos de l’Àrea de Suport al Jove i del nombre d’arribades així com també els recursos
disponibles en cada moment.
Al llarg d’aquest 2019 s’han obert 123 nous centres i recursos residencials i s’han
creat 1.409 noves places per atendre les necessitats d’acollida del sistema de protecció. A la taula següent es detallen les dades corresponents a aquests recursos residencials i al perfil dels infants i joves que acullen.

Codi del centre Núm. de places

Descripció del tipus de recurs residencial

3367

53

Servei de protecció d’emergència

3432

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3371

8

Pis assistit (16 a 18 anys)

3376

8

Pis assistit (16 a 18 anys)

3393

6

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3382

20

Servei de primera acollida i atenció integral

3419

30

Servei de protecció d’emergència

3365

40

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3411

20

Centre residencial pers. amb disc. física i/o psíquica

3412

20

Centre residencial pers. amb disc. física i/o psíquica

3430

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3383

7

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3385

6

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3409

8

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3464

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3494

6

Servei de primera acollida i atenció integral

3366

8

Pis assistit (16 a 18 anys)

3388

7

Servei de primera acollida i atenció integral

3391

7

Servei de primera acollida i atenció integral

3467

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3489

5

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3374

8

Pis assistit (16 a 18 anys)

3416

6

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3443

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3482

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3483

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3484

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3394

10

3426

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3369

5

Pis assistit (16 a 18 anys)

3370

7

Pis assistit (16 a 18 anys)

3417

3

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3423

44

3427

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3428

5

Pis assistit (majors de 18 anys)

3431

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3433

40

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3434

200

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3436

200

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3444

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3445

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3446

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3448

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3450

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3451

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3453

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3457

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

Servei de primera acollida i atenció integral

Servei d’acompanyament especialitzat a joves
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Codi del centre Núm. de places

Descripció del tipus de recurs residencial

3460

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3461

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3462

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3466

5

Pis assistit (majors de 18 anys)

3473

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3474

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3475

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3476

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3477

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3478

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3479

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3480

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3492

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3495

5

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3378

8

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3403

10

Servei de primera acollida i atenció integral

3368

30

Servei de primera acollida i atenció integral

3381

30

Servei de protecció d’emergència

3395

8

3372

10

CRAE

3373

10

CRAE

3410

10

Centre residencial pers. amb disc. física i/o psíquica

3447

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3463

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3468

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3469

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3470

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3471

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3472

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3481

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3497

9

Pis assistit (16 a 18 anys)

3384

12

3397

7

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3408

4

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3429

6

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3449

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3485

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3486

2

Pis assistit (majors de 18 anys)

3493

8

Servei de primera acollida i atenció integral

3379

10

Servei de primera acollida i atenció integral

3380

7

Servei de primera acollida i atenció integral

3386

14

Servei de primera acollida i atenció integral

3387

8

Servei de primera acollida i atenció integral

3389

16

Servei de primera acollida i atenció integral

3390

14

Servei de primera acollida i atenció integral

3396

8

Pis assistit (16 a 18 anys)

3405

5

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3406

5

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3452

8

Pis assistit (16 a 18 anys)

3407

6

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3392

5

Pis assistit (16 a 18 anys)

3425

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3487

32

3488

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3490

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

Pis assistit (16 a 18 anys)

Servei de primera acollida i atenció integral

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral
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Codi del centre Núm. de places

Descripció del tipus de recurs residencial

3491

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3498

9

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3413

7

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3414

7

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3375

6

Pis assistit (16 a 18 anys)

3404

9

Pis assistit (16 a 18 anys)

3424

8

Servei d’acompanyament especialitzat a joves

3456

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3496

6

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3398

7

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3415

50

3418

4

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3420

4

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3421

3

Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3454

3

Pis assistit (majors de 18 anys)

3455

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3458

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3459

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3465

4

Pis assistit (majors de 18 anys)

3377

12

3422

6

Servei de cribratge

Servei de protecció d’emergència
Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

No obstant, el nombre d’infants i joves atesos és major. Amb les dades sobre el
nombre de menors i els centres existents tenim l’ocupació en un moment puntual,
però és fluctuant. Si es té en compte la totalitat d’atesos hauria de ser una recollida
de dades anual, atenent a les arribades, la rotació i els canvis de recursos per facilitar l’acompanyament al seu procés de desenvolupament personal.
D’altra banda, el Pla anual de cooperació 2019 estableix, d’acord amb l’objectiu
de garantir l’ocupació digna donar suport a l’OIM al Marroc per millorar les oportunitats dels joves immigrants i marroquins en situacions desafavorides amb un doble enfocament: construir i enfortir la capacitat de les organitzacions de la societat
civil per treballar amb els joves; i proporcionar als joves en situacions vulnerables
les eines per accedir a millor oportunitats de vida i de desenvolupament professional i personal.
S’ha participat amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en
el Projecte europeu AMIF. Transnational actions on asylum, migration and Integration, consistent en campanyes d’informació i sensibilització als països d’origen:
Marroc i Senegal amb el propòsit de contribuir al canvi de percepcions i comportaments de la població de països tercers que pateixen una migració irregular cap a
la Unió Europea i poder influir en aquelles persones o col·lectius que influencien els
potencials migrants.
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha prioritzat el Marroc
en les seves convocatòries de subvencions a projectes i programes el 2019, d’acord
amb les bases que les regulen:
– Convocatòria de subvencions per a la realització de programes concertats de
cooperació al desenvolupament i programes concertats d’educació per al desenvolupament des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans (ref. BDNS 464912).
Aquesta convocatòria dona suport a programes concertats de cooperació al desenvolupament i programes concertats d’educació per al desenvolupament des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans. L’objectiu és impulsar el treball pluriennal
amb les ONGD amb implantació a Catalunya per a acompanyar processos de transformació de desigualtats, materialització de drets humans i construcció de la pau.
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http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_desenvolupament/ajuts-i-subvencions/2019/convocatoria-de-programes/
– Convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament
i d’educació per al desenvolupament per a l’any 2019 (ref. BDNS 455652). Aquesta convocatòria té per objectiu concedir subvencions a iniciatives presentades per
ONGD catalanes, per a la transformació social, que responguin a un Enfocament
de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) i s’orientin al compliment de determinades prioritats, valors, i/o finalitats de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de
cooperació al desenvolupament, relacionats amb l’esmentat EGiBDH. http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_desenvolupament/
ajuts-i-subvencions/2019/convocatoria-de-projectes-2019/
Quant a la qüestió del compliment de les ràtios, en el cas dels centres propis es
compleixen. Pel que fa als centres concertats, el funcionament és diferent: es realitza el seguiment tècnic de compliment de ràtios, l’àrea de centres demana la relació
de personal i les altes i baixes a les entitats gestores de centres, que es regeixen pel
conveni sectorial pertinent. A més, hi ha inspeccions periòdiques realitzades per el
Servei d’Inspecció i Registre, que exerceix la funció d’inspecció i control de la qualitat dels serveis socials.
Durant aquest temps, i en col·laboració amb tots els departaments implicats,
s’han desenvolupat accions formatives i de professionalització dirigides a facilitar
una bona inclusió social i laboral dels infants i joves immigrats sols. Així mateix, en
els centres educatius hi ha aules d’acollida i, des del moment mateix de l’arribada,
es treballa el desenvolupament de competències lingüístiques així com el coneixement de la cultura i la societat d’acollida. En aquest mateix sentit, cal recordar que
hi ha un programa marc de centres al qual també s’acullen els centres per a joves
migrats sols.
L’Estratègia Catalana per a l’Acollida i la Inclusió dels joves migrats sols recull
una sèrie d’actuacions encarades a millorar la seva formació i ocupabilitat. Aquestes
mesures s’estan impulsant i desenvolupant mitjançant la Taula institucional d’infants
i joves emigrats (l’òrgan de coordinació, seguiment i actualització de l’Estratègia)
i se centren a garantir el procés formatiu dels joves migrats sols i fer-los un seguiment actiu.
En una instància inicial −durant la primera atenció en l’arribada−, aquesta tasca
es concreta en la detecció de necessitats i, posteriorment, dóna lloc al procés d’acollida, que es tradueix en l’acompanyament al projecte vital propi de cada noi/a. Entre
les diverses accions que s’impulsen, en destaquem les següents:
– L’establiment d’una pauta comuna i criteris de valoració per tal d’avaluar les
necessitats d’alfabetització inicial en els Centres d’Emergència.
– L’elaboració d’una maleta educativa amb un compendi de cursos i serveis per a
l’alfabetització i aprenentatge de la llengua catalana dintre dels centres.
– Accions d’escolarització obligatòria, amb l’ampliació d’aules d’acollida en els
municipis on s’estableixen menors de 16 anys.
– Establiment d’una pauta per al diagnòstic del nivell educatiu que correspongui
des dels centres de primera acollida.
– Determinació del mapa de necessitats educatives dels adolescents i joves migrats sols.
– Atenció en la detecció de necessitats educatives especials.
– Pla de reforç de l’aprenentatge de la llengua catalana en els centres d’emergència i primera acollida.
– Revisió i facilitació de l’accés a les escoles d’adults al territori dels joves.
Pel que fa al procés d’emancipació i a la inclusió social, les principals actuacions
que s’estan desenvolupant són:
– Foment de l’escolarització post-obligatòria entre els joves emigrats sols.
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– Adaptació dels itineraris curriculars dels Programes de Formació i Inserció
(PFI) al nivell formatiu dels nois i noies i als nínxols ocupacionals del municipi.
– Facilitació de la inscripció a les oficines del SOC per poder participar en els
Programes Ocupacionals.
– L’adequació del Programa de Noves Oportunitats a la realitat de les necessitats
dels joves.
– Acompanyament per a la inserció laboral mitjançant un Conveni amb la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) per estimular la contractació
de joves vulnerables en empreses d’economia social.
A més, de tot el que s’ha explicat, es troba necessari informar que actualment
s’està analitzant la implementació, conjuntament amb el Departament d’Educació,
d’un programa formatiu comú obligatori per a totes les entitats gestores de centres,
per tal de fer el seguiment i garantir el procés formatiu de tots els infants i joves
immigrats sols.
Finalment, mitjançant el lliurament de l’informe de compliment de la Moció 92/XII
del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de protecció a la infància i l’adolescència es ret compte de les accions dutes a terme per complir amb el mandat parlamentari.
Barcelona, 24 de gener de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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