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Text del Projecte de Llei aprovat pel Govern en data 18 de febrer de
2014 rubricat pel conseller. (fulls 1 a 18)1
Acord del Govern de 10.09.2013 que aprova la memòria preliminar de
l‘Avantprojecte. (fulls 19 a 24)
Versions de I ‘Avantprojecte de Llei
V1 de 05.12.2013. Text inicial. (fulls 25 a 31)
V2 de 10.12.2013. Text vist CT 10.12.13 que se sotmet a Informació
pública. (fulls 32 a 48)
V3 de 23.01.2014 que se sotmet a dictamen del CTESC. (fulls 49 a 61)
V4 de 10.02.2014 que recull observacions del CTESC i se sotmet a
informe jurídic final. (fulls 62 a 74)
Memòria general i addenda de data 21.01.2014 i 05.02.2014
- V1 de 03.12.2013. (fulls 75 a 99)
- Addenda a la memòria general que justifica tràmit parlamentari
d’urgència. (full 100)
Memòria d'avaluació d'impacte de data 21.01.2014
- V1 de 03.12.2013. (fulls 101 a 117)
Informe jurídic preliminar de data 10.12.2013. (fulls 118 a 122)
Informe de la Direcció General de Pressupostos de 12.12.2013. (fulls
123 a 124)
Observacions Interdepartamentals. (fulls 125 a 129)
- Observacions TES fòrum (09.12.2013 i 21.01.2014)
- Observacions Oficina del Govern a la Memòria Avaluació
Certificat del Consell Tècnic de data 10.12.2013. (full 130)
Tràmit informació pública. (fulls 131 a 173)
- Edicte d'11.12.2013
- Certificats de la Direcció de Serveis (Responsable del Registre i cap
del Servei d'Organització del DECO)
- Al·legacions presentades per PIMEC.
- Al·legacions presentades per AENA.
- Al·legacions presentades Federació d'Associacions de Veïns de Sant
Quirze del Vallès
- Al·legacions Ciment Català (fora de termini)

Prenent com a referència la numeració del registre general del Parlament.
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- Al·legacions UNESA (canal no previst)
Tràmit audiència. (fulls 174 a 177)
Cartes a les entitats més representatives
- Al·legacions ENDESA (ANAV). (fulls 178 a 184)
- Al·legacions ACETA (fora termini). (fulls 185 a 186)
- Al·legacions Asociación de Uneas Aéreas, ALA (canal no previst).
(fulls 187 a 196)
Memòria de les observacions i les al·legacions presentades de data
21.01.2014. (fulls 197 a 209)
Certificat del Consell Tècnic sessió del dia 21 de gener de 2014 apartat
III.A. (full 210)
Dictamen del CTESC 3/2014 i Informe de valoracions de data
05.02.2014. (fulls 211 a 224)
Informe jurídic final. (fulls 225 a 232)
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