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Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 97219)

Tram. 200-00034/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 96606; 97024; 97219; 97233; 97247; 97902
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96606)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els
articles 104 i següents del Reglament del Parlament,
presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 20000034/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 104 i següents del
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i
administratives (tram. 200-00034/10).
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Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 97233)

De retorn al Govern.

A la Mesa del Parlament

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 200-00034/10).

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 97024)

1

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament,
presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 20000034/10).

Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 97247)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 104 i següents del Re3.01.01.
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glament del Parlament, presenta la següent esmena al
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (tram. 200-00034/10).
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Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 2 de desembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 97902)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb
text alternatiu al Projecte de llei de mesures fiscals,
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).
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Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn del projecte de llei amb text alternatiu.
Text alternatiu al Projecte de llei de mesures
fiscals, financeres i administratives (tram. 20000034/10)
Exposició de motius
La llei de mesures fiscals, financeres i administratives
per al 2015 estableix les modificacions normatives que
han d’acompanyar l’exercici pressupostari per a l’any
2015. En aquest cas, la situació de pròrroga pressupostària no obsta que sigui necessari portar a terme
diferents modificacions normatives, que s’inclouen en
aquesta llei.
Aquesta llei consta de dos títols, quatre capítols, tretze
articles, dues disposicions addicionals, una disposició
derogatòria i una disposició final.
El títol primer recull les mesures en matèria tributària. En el capítol primer, es modifica la llei 16/2000,
de l’Impost de Grans Establiments Comercials, per tal
d’adaptar-la a la nova normativa en matèria d’equipaments comercials vigent a Catalunya des de l’any 2009.
En aquest sentit, s’amplia l’àmbit de l’impost als grans
establiments comercials de més de 1.300 metres quadrats, i també aquells grans equipaments comercials
de caràcter col·lectiu, en els que no hi ha un únic titu3.01.01.
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lar de les activitats comercials, sinó que en són diverses. La seva inclusió en l’àmbit d’aplicació de l’impost
es justifica pels idèntics efectes que generen els equipaments de caràcter individual, i que van motivar la
creació de l’impost. Alhora es preveu l’exempció dels
mercats municipals, i s’actualitza el tipus de gravamen
d’acord amb l’evolució de l’Índex de Preus al Consum
des de l’any 2000, data d’aprovació de l’impost.
En el capítol segon es modifica la fiscalitat sobre el
joc, eliminant la modificació establerta sobre la fiscalitat dels casinos per la Llei 6/2014, del 10 de juny, de
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes
en matèria de tributació, comerç i joc.
En el capítol tercer es modifiquen diverses taxes de la
Generalitat de Catalunya per tal d’equiparar el tractament de les famílies monoparentals al de les famí
lies nombroses, tant pel que fa les de caràcter general
com les de caràcter especial, d’acord amb els criteris
del Decret 151/2009, de 29 de setembre i de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
El títol segon recull diverses modificacions en el règim retributiu del personal directiu del sector públic
de la Generalitat. En primer lloc, s’estableix un límit
a les retribucions del personal directiu, que serà com
a màxim el que correspon a un conseller de la Generalitat, incloent totes les retribucions, fixes o no, que
els puguin correspondre. En segon lloc, s’estableixen
mesures pel que fa la cobertura de la responsabilitat
derivada de la participació en òrgans col·legiats, que
s’estenen a tot el personal no directiu que també en
formi part.
Les disposicions addicionals recullen un mandat al
Govern per a la presentació d’una Llei Tributària de
Catalunya i una modificació del Text refós de la Llei
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb la necessita de construcció d’estructures d’estat
en matèria d’hisenda i de preveure la divisió d’actius
i passius entre el Regne d’Espanya i el Govern de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta el següent:
Projecte de llei
Títol I. Mesures en matèria tributària
Capítol primer. Modificació de la Llei 16/2000,
de l’impost de Grans Establiments Comercials
Article 1. Modificació de l’article 4 de la llei
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments
Comercials
Es modifica l’article 4 de la llei 16/2000, de l’Impost
de Grans Establiments Comercials, que queda redactat de la forma següent:
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«Article 4. Fet imposable
»1. Constitueix el fet imposable de l’impost la utilització de grans superfícies amb finalitats comercials per
raó de l’impacte que pot ocasionar al territori, al medi ambient i a la trama del comerç urbà de Catalunya.
»2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, s’entén per
utilització de grans superfícies amb finalitats comercials el desenvolupament d’activitats de venda al detall
en grans establiments comercials, sigui aquesta efectuada per un sol titular –grans establiments comercials individuals– o per diversos titulars –grans establiments comercials col·lectius–.
»3. Són grans establiments comercials els que disposen
d’una superfície de venda igual o superior als 1.300 metres quadrats, tant si és un establiment de caràcter individual o col·lectiu. L’establiment que no tingui la consideració de gran establiment comercial perquè no compleix
el requisit de superfície mínima resta subjecte a l’impost
quan, a conseqüència d’una ampliació, iguali o superi els
1.300 metres quadrats de superfície de venda. En aquest
cas, tributa per la totalitat de la superfície, sens perjudici
de l’aplicació del mínim exempt que estableix l’article 7.»
Article 2. Modificació de l’article 5 de la llei
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments
Comercials
Es modifica l’article 5 de la llei 16/2000, de l’Impost
de Grans Establiments Comercials, que queda redactat de la forma següent:
«Article 5. Exempcions
»Són exempts de l’aplicació de l’impost els mercats municipals i la utilització de grans superfícies duta a terme
per grans establiments comercials individuals dedicats a
la jardineria i a la venda de vehicles, materials per a la
construcció, maquinària i subministraments industrials»
Article 3. Modificació de l’article 6 de la llei
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments
Comercials
Es modifica l’article 6 de la llei 16/2000, de l’Impost
de Grans Establiments Comercials, que queda redactat de la forma següent:
«Article 6. Contribuent
»És subjecte passiu, en qualitat de contribuent, la persona física o jurídica titular de l’activitat de venda al
detall en grans establiments comercials tal i com es
defineix en l’article 4.»
Article 4. Modificació de l’article 7 de la llei
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments
Comercials
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«2. La superfície total s’obté de sumar les superfícies
següents:
»a) La superfície de venda, tal com es defineix en la normativa específica sobre equipaments comercials, reduïda
en 1.299 metres quadrats en concepte de mínim exempt.
»b) La superfície destinada a magatzems, tallers, obradors i espais de producció, reduïda en la proporció que
resulti de la relació entre la superfície de venda reduïda i la superfície de venda real. S’ha d’establir per reglament un sistema opcional de determinació simplificada d’aquesta superfície.
»c) La superfície d’aparcament: aquesta superfície
s’obté d’aplicar a la superfície de venda reduïda el coeficient que correspongui segons els intervals següents:
Coeficient
1. Establiments especialitzats
2. Altres establiments, segons els metres
quadrats de superfície de venda real:
Entre 1.300 i menys de 2.500 m2
Entre 2.500 i menys de 5.000 m2
Entre 5.000 i menys de 10.000 m2
Igual o superior a 10.000 m2

0,5

1
1,2
1,4
1,8

Article 5. Modificació de l’article 9 de la llei
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments
Comercials
Es modifica l’article 9 de la llei 16/2000, de l’Impost
de Grans Establiments Comercials, que queda redactat de la forma següent:
«Article 9. Tipus de gravamen
»El tipus de gravamen s’estableix en 25,22 euros per
metre quadrat.»
Capítol segon. Modificació de la fiscalitat
sobre el joc
Article 6. Modificacions de la fiscalitat dels
casinos
Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 33 de
la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactada de la manera següent:
«c) Als casinos de joc s’aplica la tarifa següent:
Porció de la base imposable
Entre 0 i 1.200.000,00 euros
Entre 1.200.000,01 i 2.200.000,00 euros
Entre 2.200.000,01 i 4.500.000,00 euros
Més de 4.500.000,00 euros

Tipus aplicable
20%
35%
45%
55%

Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la llei 16/2000,
de l’Impost de Grans Establiments Comercials, que
queda redactat de la forma següent:
3.01.01.
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Capítol III. Equiparació del tractament de
famílies nombroses i monoparentals

de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de
la forma següent:

Article 7. Modificació de l’article 2 del Decret
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya

«1. A les persones membres de famílies nombroses i
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les
bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.»

Es modifica el punt 4 de l’apartat 1-3 de l’article 2
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de
la forma següent:

5. Es modifica el punt 1 de l’apartat 5-3 de l’article 9
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de
la forma següent:

«4. S’estableix una bonificació del 30% sobre la taxa
regulada per aquest capítol per a les persones membres
de famílies monoparentals i nombroses de categoria
general, i una bonificació del 50% per a les persones
membres de famílies monoparentals i nombroses de
categoria especial.»
Article 8. Modificació de l’article 9 del Decret
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 9 del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la forma
següent:
«Article 9.1-3. Exempcions i bonificacions
»A l’alumnat membre de famílies nombroses i monoparentals, li són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la
protecció d’aquestes famílies.»
2. Es modifica el punt 1 de l’apartat 2-3 de l’article 9
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de
la forma següent:
«1. A l’alumnat membre de famílies nombroses i monoparentals, li són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes a la legislació vigent relativa a
la protecció d’aquestes famílies.»
3. Es modifica el punt 1 de l’apartat 3-3 de l’article 9
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de
la forma següent:
«1. A l’alumnat membre de famílies nombroses i monoparentals, li és aplicable les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la
protecció d’aquestes famílies.»
4. Es modifica el punt 1 de l’apartat 4-3 de l’article 9
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
3.01.01.

«1. A les persones membres de famílies nombroses i
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les
bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.»
6. Es modifica el punt 1 de l’apartat 6-3 de l’article 9
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de
la forma següent:
«1. A les persones membres de famílies nombroses i
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les
bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.»
7. Es modifica l’apartat 7-3 de l’article 9 del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la forma
següent:
«A les persones membres de famílies nombroses i monoparentals, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa
a la protecció d’aquestes famílies.»
Article 9. Modificació de l’article 18 del
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica el punt 2 de l’apartat 1-3 de l’article 18
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de
la forma següent:
«2. En relació amb la taxa per drets d’inscripció en
les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística regulada per aquest article s’estableix
una bonificació del 30% per a les persones membres
de famílies monoparentals i nombroses de categoria
general, i una bonificació del 50% per a les persones
membres de famílies monoparentals i nombroses de
categoria especial.»

Tramitacions en curs

6

16 de desembre de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Article 10. Modificació de l’article 26 del
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 26 del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya, que queda redactat de la forma següent:
«Article 26.1-3. Exempcions i bonificacions
»1. Gaudeixen d’exempció total de les quotes de la taxa, amb la justificació prèvia de llur situació, els col·
lectius següents:
»a) Els sol·licitants que són membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial.
»b) Les persones que tenen la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

Núm. 461

refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya, que queda redactat de la forma següent:
«S’estableix una bonificació en la taxa per la prestació
de serveis per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya regulada per aquest capítol. Aquesta bonificació és del 30% per a les persones
membres de famílies monoparentals i nombroses de
categoria general i del 50% per a les persones membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial.»
2. Es modifica l’apartat 2-3 de l’article 27 del Decret
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la forma
següent:
«Exempcions i bonificacions

»c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

»1. Estan exempts del pagament de la taxa per a la inscripció a les proves d’accés a la universitat en les diferents modalitats els col·lectius següents:

»d) Les víctimes de actes terroristes, llurs cònjuges i
llurs fills.

»a) Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

»e) Els subjectes passius en situació d’atur demandants
d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

»b) Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial.

»2. Gaudeixen d’una bonificació de la quota de la taxa,
amb la justificació prèvia de llur situació, els col·lectius
següents:

»c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%.

»a) Els sol·licitants que són membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general: un 50%
de la quota.
»b) Els subjectes passius en situació d’atur demandants
d’ocupació que perceben alguna prestació econòmica:
un 50% de la quota.»
Article 11. Modificació de l’article 26 bis del
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica el punt 2 de l’apartat 1-3 de l’article 26 bis
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de
la forma següent:
«2. S’estableix una bonificació del 30% per als membres
de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, i una bonificació del 50% per als membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial.»
Article 12. Modificació de l’article 27 del
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 27 del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text
3.01.01.

»d) Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i
llurs fills.
»e) Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents.
»f) Els estudiants de 65 anys o més.
»2. S’estableix una bonificació del 50% de l’import de
la taxa a les persones membres de famílies nombroses
i monoparentals de categoria general.
»3. Les justificacions documentals per a acreditar alguna d’aquestes circumstàncies són les mateixes que
les que estableix per a aquests col·lectius la disposició
que anualment fixa els preus dels serveis acadèmics
universitaris.»
Títol segon. Mesures en matèria de funció pública
Capítol únic. Mesures en matèria de funció pública
Article 13. Modificació de la Disposició
Addicional Vint-i-unena de la llei 2/2014, del
27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
Es modifica l’apartat 2 de la Disposició Addicional
Vint-i-unena de la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, que queda redactat de la forma següent:
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«2. Règim retributiu del personal directiu del sector
públic
»2.1. El Govern ha de determinar el règim retributiu
del personal directiu dels ens, entitats i organismes del
sector públic de la Generalitat mitjançant decrets. El
personal directiu s’ordena, a aquest efecte, en grups,
d’acord amb la classificació de l’entitat, l’ens i l’organisme en què presten el servei. La classificació de les
entitats, els ens i els organismes ha de tenir en compte
els criteris següents: consideració, o no, de sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb la normativa europea sobre contractació
pública; pressupost o volum d’activitat; nombre de treballadors, competitivitat externa i necessitat o no de
finançament públic.
»2.2. L’estructura retributiva dels directius d’aquestes
entitats ha d’estar formada per una assignació bàsica,
un complement de càrrec i, si escau, una retribució
variable en funció dels objectius assolits o els resultats fixats. Les retribucions íntegres anuals globals del
personal directiu (inclosos tots els conceptes, també
aquells variables derivats de l’acció comercial), en cap
cas no poden ésser superiors a les fixades per al càrrec de conseller de l’Administració de la Generalitat o
les que es determinin anualment en les lleis de pressupostos, i s’han d’assimilar, amb caràcter general, a les
retribucions fixades per als alts càrrecs o càrrecs de
comandament al servei de la Generalitat.
»2.3. El Govern ha d’establir un mecanisme de cobertura de responsabilitats mitjançant una assegurança de
responsabilitat civil del personal directiu per aquelles
actuacions que realitzin en l’exercici del seu càrrec i
per la participació en òrgans col·legiats.
»2.4 El govern ha de fer extensiu el mecanisme de cobertura de responsabilitat mitjançant una assegurança de responsabilitat civil a tot treballadors públic que
formi part d’òrgans col·legiats, encara que no tingui la
condició de personal directiu.»

3.01.01.

Núm. 461

Disposicions addicionals
Primera. Llei Tributària de Catalunya
En el termini de tres mesos, el Govern trametrà al Parlament un projecte de Llei Tributària de Catalunya, que
regularà els procediments de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs suportats a Catalunya.
Segona. Modificació del Decret Legislatiu
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya
En el termini de tres mesos, el Govern trametrà al Parlament un projecte de llei de modificació del Decret
Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de preveure els mecanismes d’inventari, divisió i reassignació dels actius
i passius de les administracions públiques amb presència actual a Catalunya o amb implicació a Catalunya,
i que puguin ser afectades per una ratificació per part
del Regne d’Espanya de la Convenció de Viena sobre
Successió d’Estats en Matèria de Béns, Arxius i Deutes d’Estat de 1983.
Disposició derogatòria
Es deroga l’apartat Segon de l’article 17 de la Llei 6/2014,
del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.
Disposició final
Aquesta llei entra en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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