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TÍTOL III. MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
 
Article 159. Mesures per a promoure la lliure concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de la 
Generalitat i del seu sector públic  
 
1. Mesures de promoció de la lliure concurrència i la publicitat contractual 
 
1.1. L'ús de procediments que limitin la lliure concurrència, com el procediment d'urgència, les pròrrogues i les modificacions contractuals, 
requereix un informe justificatiu de l'adequació de la mesura proposada amb relació a la finalitat del contracte. Aquest informe s'ha de 
publicar a la Plataforma de Serveis de la Contractació Pública i al Portal de la Transparència de la Generalitat.  
 
1.2. En els contractes en què existeixi l'obligació de subrogació de personal, l'òrgan de contractació ha d'establir en els plecs de clàusules 
penalitats per a l'empresa que no faciliti o faciliti de manera incorrecta les dades del personal que s'ha de subrogar.  
 
1.3. La formalització de més de dos contractes menors consecutius amb idèntic objecte i adjudicatari en un període de temps inferior a un 
any o la formalització de contractes menors amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius requereix l'emissió d'un informe 
justificatiu per part de l'òrgan de contractació, en el cas de serveis i subministraments superiors a 5.000 €, IVA exclòs, i en el cas de 
contractes d'obra d'un import superior a 12.000 €, IVA exclòs. Aquest informe s'ha de publicar a la Plataforma de Serveis de la Contractació 
Pública i al Portal de la Transparència de la Generalitat.  
 
1.4. Els òrgans de contractació, en cas que detectin l'existència d'un conflicte d'interessos durant la tramitació o execució d'un contracte, ho 
han de comunicar a la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquesta comissió, amb l'informe previ de 
l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de contractació pública, ha de determinar si existeix o no la situació de conflicte d'interessos. 
S'entén que hi ha conflicte d'interessos quan es dona alguna de les situacions a què fa referència l'article 24 de la Directiva 2014/24/UE, 
sobre contractació pública (1). S'ha de prestar una atenció especial als serveis públics de l'àmbit social i sanitari adreçats a les persones.  

 
(1) Artículo 24 Directiva 2014/24/UE 
Conflictos de intereses  
Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tomen las medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los 
conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de contratación a fin de evitar cualquier falseamiento de la competencia y garantizar la 
igualdad de trato de todos los operadores económicos. 
El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un 
proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o 
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puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer 
que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación. 

 
1.5. Els òrgans de contractació han de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la Plataforma de Serveis de la 
Contractació Pública de la Generalitat llevat de la informació declarada confidencial.  
 
1.6. Els contractes que tenen per objecte tasques d'assessorament, treballs tècnics, ponències, peritatges o similars fets per persones 
físiques com a membres d'un òrgan col·legiat s'han de tramitar com a contractes menors i l'existència del contracte s'ha d'acreditar per mitjà 
de la designació o nomenament. El reconeixement de l'obligació s'efectua amb la conformitat prèvia del secretari de l'òrgan col·legiat amb el 
servei prestat i la factura o el document equivalent, d'acord amb les tarifes establertes en les disposicions de creació de l'òrgan.  

 
 
2. Mesures de foment de l'ètica i la responsabilitat social  
 
2.1. Els òrgans de contractació, per tal d'afavorir les empreses i entitats que tenen un nivell adequat de compromís social, poden exigir en 
els plecs de clàusules administratives, ja sigui com a criteris de solvència o com a condicions d'execució dels contractes, i amb la finalitat 
d'assegurar la qualitat de la prestació, que el contractista compleixi uns requisits mínims salarials d'estabilitat i salut laboral, de 
responsabilitat ambiental i de mesures de foment de la igualtat de gènere i de la conciliació personal amb relació a l'objecte del contracte. 
Els criteris que s'estableixin han d'estar vinculats a l'objecte del contracte, respectar els principis d'igualtat i no-discriminació i permetre 
d'obtenir l'oferta econòmicament més favorable.  
 
2.2. El Govern, per mitjà de l'òrgan competent en matèria de contractació pública, ha de promoure, entre altres mesures, la introducció en 
els plecs de clàusules de l'exigència d'una declaració responsable o bé la inclusió d'una clàusula ètica per tal que els licitadors, adjudicataris 
i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometin a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat 
social, i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de 
capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.  
 
2.3. En els contractes de serveis, el pressupost de licitació ha d'incorporar tots els costos directes i indirectes associats a la prestació del 
servei. Entre aquests hi han de figurar els salarials, els de seguretat social, els de formació permanent obligatòria, els corresponents a 
assegurances, els de prevenció de riscos laborals, els de vigilància de la salut i els d'uniformes del personal, quan el contracte estableixi 
l'obligació d'adscriure un nombre determinat de personal a l'execució del contracte. Els costos salarials han de respectar els salaris derivats 
de l'aplicació del conveni sectorial que correspongui. 
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Article 160. Modificació de la Llei 16/2008 amb relació a l'actuació del Govern com a òrgan de contractació  
 
S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, amb el text 
següent:  
 
6. No obstant el que estableix l'apartat 1, el Govern pot actuar com a òrgan de contractació amb relació a grans projectes 
estratègics de caràcter horitzontal i d'especial transcendència, amb la deliberació prèvia del Consell Tècnic, en què s'hi apreciï la 
concurrència de circumstàncies excepcionals. 
En aquests supòsits, el Govern inicia la tramitació de l'expedient de contractació per mitjà d'un acord i adopta l'acord 
d'adjudicació del contracte. La tramitació de l'expedient, el control de l'execució i l'exercici de la resta de potestats que 
corresponen a l'òrgan de contractació corresponen al departament que el Govern determini, i també la partida pressupostària a 
què s'ha d'aplicar la despesa. 
 
 RESOLUCIÓ EXI/596/2017, de 8 de març, per la qual es fa públic un Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, 
Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
Podeu consultar el text aquí http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7337/1599797.pdf  
 
 
Article 161. Modificació de la Llei 3/2007 (Obra pública)  
(D’aplicació als ens locals en exercici de llurs competències d’acord amb l’article 3.1. b)) 
 
Es modifica l'apartat 5 de l'article 37 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública, que resta redactat de la manera següent:  
 

Anterior redacció Nova redacció 
Article 37. Selecció dels contractistes i dels procediments 
d'adjudicació 
1. Els plecs de clàusules administratives particulars o el document 
equivalent han de determinar d'una manera motivada el procediment 
d'adjudicació de cada contracte, si escau, i han de fixar els criteris 
de valoració en què s'ha de basar la tria de l'oferta adjudicatària i la 

Article 37. Selecció dels contractistes i dels procediments 
d'adjudicació 
1. Els plecs de clàusules administratives particulars o el document 
equivalent han de determinar d'una manera motivada el procediment 
d'adjudicació de cada contracte, si escau, i han de fixar els criteris 
de valoració en què s'ha de basar la tria de l'oferta adjudicatària i la 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7337/1599797.pdf
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ponderació que se'ls atorga, d'acord amb aquesta llei i amb la 
legislació sobre contractació pública. Aquests documents també han 
de detallar, si escau, els àmbits, les característiques i les condicions 
per a la presentació de variants, que poden consistir, entre altres, en 
millores relatives a la constructibilitat, la seguretat i la fiabilitat que 
puguin completar o perfeccionar els documents del projecte. 
2. Els procediments d'adjudicació dels contractes són els que 
estableix la legislació sobre contractació pública. 
3. El procediment restringit pot ésser establert per l'òrgan de 
contractació com el procediment ordinari per a contractar l'execució 
d'obres públiques de gran complexitat o dificultat tècnica o les d'un 
pressupost superior a deu milions d'euros. 
4. En les contractacions per a executar obres en què, amb 
independència del pressupost, s'estimi que són especialment 
importants les característiques tècniques, també es pot establir, en 
els plecs de clàusules administratives particulars o en el document 
equivalent, un sistema de valoració dels criteris tècnics abans de la 
valoració de les ofertes econòmiques. La valoració d'aquests criteris 
tècnics, per aplicació de determinats llindars mínims de qualitat, té 
com a resultat que quedin fora de la licitació les proposicions que 
s'estimin tècnicament insuficients. 
5. El sistema de valoració a què fa referència l'apartat 4 també es 
pot establir en els plecs de clàusules administratives particulars o el 
document equivalent dels contractes que tenen per objecte redactar 
estudis informatius i projectes o dirigir obres. 

ponderació que se'ls atorga, d'acord amb aquesta llei i amb la 
legislació sobre contractació pública. Aquests documents també han 
de detallar, si escau, els àmbits, les característiques i les condicions 
per a la presentació de variants, que poden consistir, entre altres, en 
millores relatives a la constructibilitat, la seguretat i la fiabilitat que 
puguin completar o perfeccionar els documents del projecte. 
2. Els procediments d'adjudicació dels contractes són els que 
estableix la legislació sobre contractació pública. 
3. El procediment restringit pot ésser establert per l'òrgan de 
contractació com el procediment ordinari per a contractar l'execució 
d'obres públiques de gran complexitat o dificultat tècnica o les d'un 
pressupost superior a deu milions d'euros. 
4. En les contractacions per a executar obres en què, amb 
independència del pressupost, s'estimi que són especialment 
importants les característiques tècniques, també es pot establir, en 
els plecs de clàusules administratives particulars o en el document 
equivalent, un sistema de valoració dels criteris tècnics abans de la 
valoració de les ofertes econòmiques. La valoració d'aquests criteris 
tècnics, per aplicació de determinats llindars mínims de qualitat, té 
com a resultat que quedin fora de la licitació les proposicions que 
s'estimin tècnicament insuficients. 
5. Els contractes que tenen per objecte redactar estudis 
informatius i projectes o dirigir obres no poden ésser objecte de 
subhastes electròniques. En els plecs de clàusules administratives 
particulars o el document equivalent dels contractes que tinguin 
aquest objecte, el poder adjudicador pot disposar que el factor cost 
pugui adoptar la forma d'un preu o cost fix sobre la base del qual els 
operadors econòmics competeixin únicament en funció de criteris 
de qualitat. 
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Part tercera. Mesures en l'àmbit del sector públic  
Títol I. Mesures administratives en matèria de funció pública  
 
Article 162. Modificació de la Llei de la funció pública 
 
1. Es modifica la lletra a de l'apartat 3 de l'article 7 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre: 
 

Anterior redacció Nova redacció 
3. Són funcions específiques de la Comissió Tècnica de la Funció 
Pública: 
a) Emetre informe en relació amb les normes i les disposicions de 
caràcter general en matèria de personal. 
(...) 

3. Són funcions específiques de la Comissió Tècnica de la Funció 
Pública: 
a) Emetre informe amb relació a les normes i disposicions de 
caràcter general en matèria de personal, amb exclusió dels 
projectes de disposició d'estructura orgànica o organitzativa que no 
continguin mesures específiques de personal més enllà de les 
afectacions que en derivin per al personal. 
(...) 

 
 
2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 104 bis de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, que resta redactat de la manera següent:  
 

Anterior redacció Nova redacció 
2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui 
una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o personal laboral 
fix amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què 
aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li 
corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per continuar 
percebent les que té com a funcionari de carrera o personal laboral 
fix. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent 
l’antiguitat que té reconeguda. 

«2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui 
una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal 
laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el 
cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les 
retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé 
per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als 
crèdits del departament, organisme o ens d'adscripció. En ambdós 
casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té 
reconeguda.» 
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Article 171. Modificació de la Llei 14/2008 (Oficina Antifrau de Catalunya)  
 
Es modifica l'article 22 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, relatiu a la presentació de la 
Memòria anual del Director 
 

Anterior redacció Nova redacció 
Article 22. Presentació 
El director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya ha de retre 
compte anualment de la gestió de l'Oficina davant el Parlament de 
Catalunya amb una memòria que és pública. El director o directora 
de l'Oficina ha de presentar la memòria anual en el termini de trenta 
dies a partir del començament del segon període de sessions. 

Article 22. Presentació  
El director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya ha de retre 
compte anualment de la gestió de l'Oficina davant el Parlament de 
Catalunya amb una memòria que és pública. El director o directora 
de l'Oficina ha de presentar la memòria de cada any dins el primer 
trimestre de l'any següent. 

 
 
 
Article 172. Modificació de la Llei 18/2010 (Sindicatura de Comptes)  
 
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 35 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la 
manera següent:  
 

Anterior redacció Nova redacció 
1. La Sindicatura de Comptes, en l'exercici de la funció fiscalitzadora 
que té assignada, actua per mandat legal, a instància del Parlament 
o d'ofici. 
 

«1. La Sindicatura de Comptes, en l'exercici de la funció 
fiscalitzadora que té assignada, actua per mandat legal, a instància 
del Parlament o d'ofici, ja sia per iniciativa de l'òrgan competent o 
per escrit presentat per una persona física o jurídica.» 

 
 
2. S'afegeix un capítol, el IV, abans de l'article 43 de la Llei 18/2010, i l'antic capítol IV passa a ésser el capítol V. El nou capítol 
IV s'encapçala amb l'epígraf següent: «Capítol IV. Informes de fiscalització puntuals i publicitat de tots els informes»  
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3. Es modifica l'article 43 de la Llei 18/2010, que resta redactat de la manera següent:  
 
Anterior redacció Nova redacció 
Article 43. Informes de fiscalització puntuals 
Els informes de fiscalització puntuals tenen l'objectiu de verificar una 
presumpta irregularitat relacionada amb algun dels aspectes i ens 
sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Tanmateix, 
cal que el departament corresponent consideri adequat elaborar 
aquest informe atenent la rellevància del cas; d'altra banda, cal que 
el Ple acordi d'incloure'l en el programa anual d'activitats, sobre la 
base dels objectius de la Sindicatura i els mitjans a la seva 
disposició. 

Article 43. Informes de fiscalització puntuals  
1. Els informes de fiscalització puntuals tenen l'objectiu de verificar 
una presumpta irregularitat relacionada amb algun dels aspectes i 
ens sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Tanmateix, cal que el departament de la Sindicatura de Comptes 
corresponent consideri adequat d'elaborar aquest informe atenent la 
rellevància del cas; d'altra banda, cal que el Ple acordi d'incloure'l en 
el programa anual d'activitats, sobre la base dels objectius de la 
Sindicatura i els mitjans a la seva disposició.  
2. La presumpta irregularitat, que ha d'afectar ens sotmesos a 
fiscalització de la Sindicatura, pot ésser comunicada per mitjà d'un 
escrit presentat per qualsevol persona física o jurídica. En aquest 
escrit hi han de constar la identitat i el domicili, per a poder trametre-
hi notificacions, i ha d'anar acompanyat de la documentació que 
acrediti la presumpta irregularitat, en qualsevol suport legalment 
admès.  
La Sindicatura ha de registrar els escrits que se li presentin, i ha de 
comunicar a les persones que els subscriguin la decisió presa, 
d'acord amb la normativa interna reguladora de la tramitació 
d'aquests escrits. 

 
 
Article 190. Modificació de la Llei 18/2007 Dret a l'habitatge: plaques en habitatges amb qualificació d’habitatges amb 
protecció oficial 
 
1. S'afegeix una lletra, la e, a l'apartat 2 de l'article 125 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, amb el text 
següent:  

2. Són infraccions lleus en matèria de protecció dels consumidors i usuaris d'habitatges en el mercat immobiliari: 
«e) No retirar les plaques col·locades en habitatges que han deixat de tenir la qualificació d'habitatges amb protecció oficial.»  
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2. S'afegeix una disposició addicional, la vint-i-cinquena, a la Llei 18/2007, amb el text següent:  
 

«Disposició addicional 25a. Retirada de les plaques dels habitatges que han deixat de tenir la qualificació d'habitatges protegits  
1. Els propietaris i les comunitats de propietaris han de retirar en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor de la present 
disposició addicional les plaques col·locades en els habitatges que han deixat de tenir la qualificació d'habitatges protegits.  
2. La manca de retirada de les plaques en el termini establert per l'apartat 1 constitueix una infracció lleu, d'acord amb l'article 125.» 

 
 
 
Article 190. Modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost 
 

Anterior redacció Nova redacció 
Article 9 Directrius per al planejament urbanístic 
(...) 
2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en 
altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les 
persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la 
prevenció dels riscs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 9 Directrius per al planejament urbanístic 
(...) 
2. En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos 
quan, d'acord amb la legislació sectorial, puguin produir danys a les 
persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix la 
dita legislació. En el cas que la legislació sectorial no reguli les 
limitacions d'ús, no es pot admetre en les zones de risc greu dur a 
terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la 
intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els 
terrenys situats en sòl no urbanitzable, llevat que es tracti d'una 
actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les 
infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri 
necessàries. 
S’afegeix 
2 bis. El planejament urbanístic no pot establir determinacions que 
contravinguin o dificultin l'execució dels plans sectorials que gestionin 
els riscos, i, en particular, ha d'adaptar-ne les determinacions al que 
estableixin aquests plans amb relació a les edificacions i els usos 
preexistents 
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Article 48 Procediment per a l'aprovació de projectes 
d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable 
1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a 
què es refereix l'article 47.4, si no estan incloses en un pla 
especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació pública 
per l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte 
d'aquestes actuacions com, si s'escau, el pla especial urbanístic 
formulat per acomplir-les han d'incloure la documentació 
següent:(...) 
e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta 
aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles 
declarades de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Article 49.2.  
2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat 
agrícola, ramadera o, en general, rústica, si superen els llindars 
que estableixen el planejament territorial i l’urbanístic, llevat del 
supòsit de l’incís final de l’apartat 3, s’han de sotmetre a l’informe 
de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que regula 
l’article 50.1, amb els mateixos efectes vinculants. Aquest 
informe s’ha de referir als aspectes de legalitat dels projectes i a 
l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova construcció 
que el promotor del projecte ha de presentar. 
 
 
 
 
Article 50 Reconstrucció o rehabilitació de determinades 
construccions en sòl no urbanitzable 
 
1. En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió 
territorial d’urbanisme que pertoqui ha d’informar sobre els 

Article 48 Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions 
específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable 
1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es 
refereix l'article 47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, 
han d'ésser sotmesos a informació pública per l'ajuntament, per un 
termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes actuacions com, si 
s'escau, el pla especial urbanístic formulat per acomplir-les han 
d'incloure la documentació següent: 
(...) 
«e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers 
classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de 
conformitat amb la legislació vigent, o masses d'aigua en mal estat o 
en risc d'estar-ho.» 
 
Article 49.2.  
2. Els projectes de noves construccions pròpies d'una activitat agrícola, 
ramadera o, en general, rústica, si superen els llindars que estableixen 
el planejament territorial i l'urbanístic, llevat del supòsit de l'incís final de 
l'apartat 3, s'han de sotmetre a l'informe de la comissió territorial 
d'urbanisme que pertoqui, que l'ha d'emetre en el termini de dos 
mesos a partir que disposi de l'expedient. Aquest informe s'ha de 
referir als aspectes de legalitat dels projectes i a l'estudi d'impacte i 
integració paisatgística de la nova construcció que el promotor del 
projecte ha de presentar. La llicència només es pot atorgar si el dit 
informe és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures 
correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa 
referència l'article 48.2. 
 
Article 50. Reconstrucció o rehabilitació de determinades 
construccions en sòl no urbanitzable 
 
1. En el procediment d'atorgament de llicències urbanístiques de 
projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les construccions 
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projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les 
construccions que estableix l’article 47.3, llevat que aquests 
projectes només comportin obres de conservació, d’adequació, 
de millorament o de manteniment d’un ús existent admès per 
l’ordenament urbanístic. La comissió territorial d’urbanisme ha 
d’emetre aquest informe en el termini de dos mesos a partir que 
disposi de l’expedient. La llicència només es pot atorgar si el dit 
informe és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures 
correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa 
referència l’article 48.2. En el cas que la reconstrucció o 
rehabilitació projectada sigui susceptible de pertorbar el 
funcionament normal de les explotacions agràries existents en 
l’entorn immediat, abans de sotmetre el projecte tramitat a la 
consideració de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, 
l’ajuntament ha de sol·licitar un informe al departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia sobre la 
incidència del projecte tramitat amb relació al funcionament de 
les explotacions agràries existents i sobre les eventuals mesures 
que s’han d’incloure en el projecte tramitat per a compatibilitzar-lo 
amb aquestes explotacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que estableix l'article 47.3, els projectes, si són susceptibles de 
pertorbar el funcionament normal de les explotacions agràries de 
l'entorn immediat, han d'incorporar en llur memòria una anàlisi 
d'afeccions agràries que avaluï la incidència del projecte amb relació al 
funcionament de les explotacions agràries existents i sobre les 
eventuals mesures per a compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions. 
L'ajuntament ha de sol·licitar un informe al departament competent en 
matèria d'agricultura i ramaderia sobre les afeccions agràries. L'anàlisi 
sobre les afeccions agràries i l'informe del departament competent en 
matèria d'agricultura i ramaderia no són preceptius en el cas que 
aquests projectes només comportin obres de conservació, d'adequació 
o de millorament i es mantingui l'ús existent admès per l'ordenament 
urbanístic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 89. Terminis per a la tramitació dels plans urbanístics 
derivats i dels projectes d'urbanització 
S’afegeix l’apartat 7: 
«7. L'Agència Catalana de l'Aigua ha d'emetre un informe sobre la 
solució de sanejament proposada en els projectes d'urbanització. En el 
cas d'adopció de la solució de sanejament col·lectiu mitjançant les 
infraestructures previstes en la planificació hidrològica, s'ha de justificar 
el pagament de la corresponent taxa per l'accés a les infraestructures 
de sanejament en alta abans de l'aprovació definitiva del projecte 
d'urbanització. 
 
S’afegeix l’article 118 bis. Infraestructures comunes a diversos 
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polígons d'actuació urbanística 
1. En el cas que l'execució de diverses actuacions urbanístiques de 
gestió integrada requereixi l'execució prèvia o simultània i íntegra d'una 
infraestructura comuna a totes aquestes actuacions, el planejament 
urbanístic general pot afectar els polígons d'actuació respectius per tal 
de garantir-ne l'execució i repartir el cost d'execució entre els polígons, 
inclòs el cost d'obtenció del sòl corresponent, si s'escau. Amb aquesta 
finalitat, el planejament urbanístic general ha de determinar la quota de 
participació en el cost d'execució que pertoca a cada polígon afectat en 
proporció a l'aprofitament urbanístic assignat a cada actuació 
urbanística. Es poden afectar diversos polígons d'actuació urbanística a 
l'execució d'una infraestructura comuna en els supòsits següents:  
a) Quan els terrenys que hi són destinats estiguin parcialment inclosos 
en els polígons respectius.  
b) Fora dels polígons afectats, quan la infraestructura sigui necessària 
per a connectar-los amb els sistemes urbanístics generals o quan, per 
a atendre la demanda de serveis generada per les actuacions 
esmentades, calgui ampliar i reforçar una infraestructura existent.  
2. Correspon de formular el projecte d'obres per a l'execució d'una 
infraestructura comuna:  
a) En el supòsit a què fa referència l'apartat 1.a, a l'Administració 
actuant o a les entitats urbanístiques col·laboradores que s'hagin 
constituït per a dur a terme la gestió integrada de les actuacions 
urbanístiques corresponents. En aquest supòsit, els terrenys destinats 
a l'execució de la infraestructura s'obtenen per l'aportació dels 
propietaris a la reparcel·lació o, si no s'ha iniciat la gestió integrada de 
l'actuació urbanística corresponent, per l'ocupació directa o 
l'expropiació.  
b) En el supòsit a què fa referència l'apartat 1.b, a l'Administració 
pública o entitat privada que esdevingui titular de la infraestructura. En 
aquest supòsit, els terrenys destinats a l'execució de la infraestructura 
s'obtenen per l'expropiació.  
3. Correspon a l'Administració o entitat que formuli el projecte d'obres 
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Disposició Transitòria Quinzena Autorització de la rehabilitació 
o la reconstrucció de masies, cases rurals o altres edificacions 
situades en sòl no urbanitzable en absència de catàleg, i 
ampliació d'edificacions i activitats en sòl no urbanitzable 
2. Les edificacions i les activitats existents en sòl no urbanitzable, 

per a l'execució d'una infraestructura comuna d'executar-les a càrrec 
dels propietaris.  
4. L'Administració actuant pot exigir el pagament de bestretes, exigibles 
per la via de constrenyiment en cas d'impagament, als propietaris dels 
terrenys inclosos en els polígons afectats per l'execució d'una 
infraestructura comuna.  
5. El cost d'execució d'una infraestructura comuna s'ha de fer repercutir 
en els projectes de reparcel·lació de cada polígon afectat com a 
despesa d'urbanització a càrrec dels propietaris en proporció a la quota 
de participació respectiva. En cas que no s'hagin abonat bestretes, s'ha 
d'actualitzar la quota a la data d'aprovació inicial dels projectes de 
reparcel·lació corresponents a les actuacions urbanístiques que iniciïn 
la gestió integrada amb posterioritat a l'execució de la infraestructura. 
Per acord entre l'entitat urbanística col·laboradora corresponent i 
l'Administració o entitat que hagi executat la infraestructura es pot fer el 
pagament de la quota que pertoqui mitjançant l'adjudicació de solars 
resultants de la reparcel·lació dins del polígon afectat.»  
S'afegeix disposició addicional 19a:  
«Disposició addicional dinovena. Pla de gestió del risc dels càmpings  
Per a poder mantenir l'activitat dels càmpings legalment implantats a 
l'entrada en vigor de la present disposició addicional que, d'acord amb 
la legislació sectorial, es trobin en zones de risc d'inundació que poden 
produir danys greus a les persones o els béns, els titulars han 
d'elaborar un pla de gestió del risc i costejar i, si s'escau, executar les 
mesures correctores que siguin necessàries per a prevenir els danys, 
de conformitat amb el pla especial urbanístic tramitat amb aquesta 
finalitat.  
 
Disposició Transitòria Quinzena Autorització de la rehabilitació o la 
reconstrucció de masies, cases rurals o altres edificacions situades en 
sòl no urbanitzable en absència de catàleg, i ampliació d'edificacions i 
activitats en sòl no urbanitzable 
2. Les edificacions i les activitats existents en sòl no urbanitzable, 
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degudament autoritzades d’acord amb la legislació anterior a la 
Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, que no s’ajustin al 
règim d’ús del sòl no urbanitzable que estableix la llei present, es 
poden ampliar sempre que el planejament urbanístic vigent, 
aprovat definitivament abans de l’entrada en vigor de la Llei 
2/2002, ho prevegi expressament. L’ampliació s’autoritza d’acord 
amb el procediment establert per l’article 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

degudament autoritzades d'acord amb la legislació anterior a la Llei 
2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, que no s'ajustin al règim d'ús del 
sòl no urbanitzable que estableix la llei present, es poden ampliar 
sempre que el planejament urbanístic vigent, aprovat definitivament 
abans de l'entrada en vigor de la Llei 2/2002, ho prevegi expressament. 
L'ampliació s'autoritza d'acord amb el procediment establert per l'article 
49.2.  
 
S'afegeix la Disposició Transitòria, 19a: 
Disposició transitòria dinovena. Procediments d'atorgament de 
llicències urbanístiques per a la reconstrucció o rehabilitació de 
determinades construccions en sòl no urbanitzable  
La tramitació dels procediments d'atorgament de llicències 
urbanístiques per a la reconstrucció o rehabilitació de les construccions 
en sòl no urbanitzable iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta 
disposició transitòria, de conformitat amb l'article 50, s'ha de completar 
d'acord amb la normativa vigent a partir de la data d'entrada en vigor 
esmentada si en aquesta data encara no s'ha sol·licitat l'informe de la 
comissió territorial d'urbanisme competent. 

 
 
Article 192. Modificació de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost,  amb relació a la pròrroga de llicències d'obra atorgades a l'empara de 
normativa prèvia:  
 
Anterior redacció Nova redacció 
Disposició Transitòria Primera. Pròrroga de les llicències 
atorgades d'acord amb la normativa tècnica anterior en matèria 
d'edificació i d'habitatge 
 
1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de 
conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i 

Disposició Transitòria Primera. Pròrroga de les llicències 
atorgades d'acord amb la normativa tècnica anterior en matèria 
d'edificació i d'habitatge 
 
1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de 
conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i 
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d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les 
circumstàncies següents: 
 
a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no 
poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura 
actual de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
 
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres 
executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en 
matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei resulta inviable econòmicament. 
 
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el 
planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la 
pròrroga en tots els aspectes no relacionats amb les exigències 
especificades per la lletra b. 
 
2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a 
partir de l’1 de gener de 2008, que hagin incorregut en les 
circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la 
rehabilitació i la pròrroga. 
 
3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals 
fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016. 
 
4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les 
determinacions de l’article 189 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010. (caducitat de les llicències) 

d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les 
circumstàncies següents: 
 
a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no 
poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura 
actual de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
 
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres 
executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en 
matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei resulta inviable econòmicament. 
 
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el 
planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la 
pròrroga en tots els aspectes no relacionats amb les exigències 
especificades per la lletra b. 
 
2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a 
partir de l’1 de gener de 2008, que hagin incorregut en les 
circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la 
rehabilitació i la pròrroga. 
 
3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals 
fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2018. 
 
4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les 
determinacions de l’article 189 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010. 
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Article 226. Modificació del Decret Llei 1/2009, sobre Ordenació dels equipaments comercials:  
 
Anterior redacció Nova redacció 
Article 14 Interrelació amb l'Administració local 
1. En projectes que admetin l'ús comercial i per tal de garantir-ne 
aquest ús, l'ajuntament, abans de l'atorgament de la llicència d'obres 
municipal, ha de vetllar pel compliment d'alguna d'aquestes dues 
condicions: 
a) Que la persona sol·licitant disposi de la llicència comercial, 
atorgada per la direcció general competent en matèria de comerç, 
quan aquesta sigui preceptiva d'acord amb el que estableix aquest 
Decret llei o 
b) Que, d'acord amb el que determina l'article 18, la persona 
sol·licitant hagi presentat la declaració responsable prèvia relativa a 
la localització del projecte on consti que aquest s'adequa al que 
determina aquest decret llei o, si no ho ha fet, exigir que la presenti 
en aquell moment. 
 
Article 17. Objecte i òrgan competent 
1. Estan sotmeses a aquest règim de comunicació: 
 
Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d'activitat 
d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una 
superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior 
a 800 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors 
a 800 metres quadrats de superfície total de venda després de 
l'ampliació. 
 
Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d'activitat 
d'establiments comercials individuals o col·lectius situats en trama 
urbana consolidada (TUC) amb una superfície de venda igual o 
superior a 800 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats i 
les seves ampliacions quan siguin inferiors a 2.500 metres quadrats 

Article 14 Interrelació amb l'Administració local 
1. En projectes que admetin l'ús comercial, i per tal de garantir 
aquest ús, l'ajuntament ha de vetllar pel compliment d'alguna 
d'aquestes dues condicions:  
 
a) Abans de l'atorgament de la llicència d'obres, que la persona 
sol·licitant disposa de la llicència comercial, atorgada per la direcció 
general competent en matèria de comerç, quan aquesta és 
preceptiva d'acord amb el que estableix aquest decret llei.  
 
b) Abans de l'obertura de l'establiment, que la persona sol·licitant ha 
presentat la comunicació juntament amb la documentació 
corresponent a què fan referència els articles 17 i 18. 
 
 
Article 17. Objecte i òrgan competent 
1. Estan sotmeses a aquest règim de comunicació: 
 
a) Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d'activitat 
d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una 
superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior 
a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin 
inferiors a 2.500 metres quadrats de superfície total de venda 
després de l'ampliació, llevat de les excepcions establertes per 
l'article 9, que requereixen llicència comercial. 
b) Les noves implantacions, els canvis d'activitat d'establiments 
comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de 
venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 5.000 
metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 
5.000 metres quadrats de superfície de venda total després de 
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de superfície total de venda després de l'ampliació, llevat de les 
excepcions previstes a l'article 9.3.a) i 9.3.b). 
 
Els canvis de titular i les remodelacions dels establiments comercials 
individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o 
superior a 400 metres quadrats. 
 
Les noves implantacions, els canvis d'activitat d'establiments 
comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de 
venda igual o superior a 400 metres quadrats i inferior a 5.000 
metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 
5.000 metres quadrats de superfície de venda total després de 
l'ampliació. 
2. Les comunicacions relatives a noves implantacions, ampliacions i 
canvis d'activitat d'establiments comercials individuals o col·lectius 
amb una superfície de venda inferior a 1.300 metres quadrats, 
s'entenen efectuades amb la presentació de les regulades per la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, per a aquest tipus d'establiments i s'han de presentar 
davant de l'ajuntament del municipi on es pretén realitzar l'activitat. 
En el termini d'un mes, l'ajuntament ha de trametre còpia de la 
comunicació a la direcció general competent en matèria de comerç. 
Reglamentàriament s'ha d'articular la interrelació entre ambdues 
administracions. 
 
3. Quan es tracti d'establiments comercials individuals o col·lectius 
amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres 
quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats, a més s'ha de presentar 
una declaració responsable prèvia, d'acord amb el que estableix 
l'article 18. 
 
 
4. Les comunicacions relatives als canvis de titularitat han d'anar 

l'ampliació. 
 
 
c) Els canvis de titular i les remodelacions dels establiments 
comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda 
igual o superior a 800 metres quadrats. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les comunicacions relatives a noves implantacions, ampliacions i 
canvis d'activitat d'establiments comercials individuals o col·lectius a 
què fa referència l'apartat 1 d'aquest article s'efectuen d'acord amb 
el que estableix 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. Les 
comunicacions relatives als establiments no inclosos als annexos 1 i 
2 de la Llei 16/2015 també es presenten a la finestreta única 
empresarial per mitjà dels canals de comunicació que en cada 
moment s'habilitin. En tots els casos aquestes comunicacions han 
d'ésser trameses a la direcció general competent en matèria de 
comerç en el termini d'un mes. 
3. Les comunicacions relatives a canvis de titular i remodelacions 
regulades per l'article 14 de la Llei 16/2015 que facin referència a 
establiments amb una superfície de venda igual o superior a 800 
metres quadrats es presenten a la finestreta única empresarial per 
mitjà dels canals de comunicació que en cada moment s'habilitin i 
han d'ésser trameses a la direcció general competent en matèria de 
comerç en el termini d'un mes. 
 



18 
 

Seminari actualització jurídica – CSITAL Lleida – 21 d’abril de 2017 

 

acompanyades d'una declaració responsable relativa al canvi de 
titular conforme la persona interessada disposa del document públic 
o privat acreditatiu de la transmissió realitzada signada per persones 
amb poders de representació suficients. Aquesta declaració s'ha 
d'adreçar a la direcció general competent en matèria de comerç i 
s'ha de presentar bé davant l'ajuntament del municipi on es troba 
ubicada l'activitat o bé en qualsevol punt de la xarxa d'oficines de 
gestió empresarial (OGE) i s'ha d'efectuar en el termini màxim d'un 
mes a comptar des de l'endemà de la data en què s'hagi formalitzat 
el canvi de titularitat corresponent. 
 
Article 18 Declaració responsable prèvia 
1. La implantació d'establiments comercials individuals o col·lectius 
amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres 
quadrats i inferiors a 2.500 metres quadrats està subjecta a la 
presentació d'una declaració responsable prèvia que ha d'anar 
signada per la persona promotora, la titular de l'activitat comercial o 
la persona que els representi, i en què ha de constar, com a mínim, 
la categoria de l'establiment, que el projecte presentat es du a terme 
en una localització adequada i que compta amb la dotació 
d'aparcament que reglamentàriament s'estableixi. 

 

2. La declaració responsable prèvia s'ha de formalitzar en el 
moment de la sol·licitud de la llicència d'obres municipal o juntament 
amb la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència. La 
declaració s'ha de presentar a l'ajuntament del municipi on es pretén 
realitzar l'actuació o en qualsevol punt de la xarxa d'oficines de 
gestió empresarial (OGE) i s'ha d'adreçar a la direcció general 
competent en matèria de comerç. 

3. En els casos en què no es realitzin obres d'adequació de l'espai, 
la declaració responsable prèvia s'ha de presentar directament a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 18. Documents annexos a la comunicació 
1. La comunicació a què fa referència l'article 17 ha d'anar 
acompanyada, d'acord amb el que estableix l'article 13.1.b de la Llei 
16/2015, del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits 
establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de 
l'activitat signat per un tècnic competent, del certificat del tècnic 
competent que sigui responsable de la posada en funcionament de 
l'activitat i del certificat d'acte de comprovació en matèria d'incendis, 
si l'establiment comercial està inclòs en els supòsits de l'annex 1 la 
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
2. Per al compliment del que estableix aquest decret llei, el projecte 
tècnic a què fa referència l'apartat 1 ha de contenir, com a mínim, la 
documentació gràfica següent: 
a) Plànol de situació. 
b) Plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de 
venda amb la distribució de l'oferta comercial. 
c) Plànol en què consti la dotació de l'aparcament amb la distribució 
de les places d'aparcament. En el cas que estigui justificada una 
rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu 
municipal corresponent. 
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qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) i 
s'ha d'adreçar a la direcció general competent en matèria de 
comerç, amb una antelació mínima d'un mes abans de començar 
l'activitat. 

4. El departament competent en matèria de comerç ha de posar a 
disposició models actualitzats de declaració responsable prèvia, i 
també en suport electrònic al web institucional de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 25 Cooperació en les tasques de control 
1. Correspon a l'Administració local el control del compliment dels 
preceptes continguts en aquest Decret llei dels establiments 
comercials de fins a 1.300 metres quadrats de superfície de venda; 
a l'Administració local i al departament competent en matèria de 
comerç entre 1.300 metres quadrats i 2.500 metres quadrats de 
superfície de venda; i a partir de 2.500 metres quadrats de 
superfície de venda també al departament competent en matèria de 
comerç. 
.../... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 25 Cooperació en les tasques de control 
1. D'acord amb el procediment establert per l'article 7 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, correspon a 
l'Administració local i al departament competent en matèria de 
comerç el control i la verificació del compliment dels preceptes 
d'aquest decret llei amb relació als establiments comercials amb una 
superfície de venda inferior a 2.500 metres quadrats i correspon al 
departament competent en matèria de comerç amb relació als 
establiments comercials amb una superfície de venda igual o 
superior a 2.500 metres quadrats. 
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Part primera. Mesures fiscals 
 
Títol I. Modificacions en l’àmbit dels tributs propis 
 
 
Article 1. Modificació de la Llei 8/2008 amb relació al cànon sobre la disposició del rebuig (articles 15 i 17) 

 Abans: 19,10 euros per tona de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit controlat.  

 Abans: 9,00 euros per tona de rebuig de residus municipals que s’incinera.  

Se suprimeix el tipus de gravamen de 28,70 euros per tona de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit controlat per als 
residus municipals procedents dels ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica. 
 
S’augmenten progressivament els tipus, d’acord amb la taula següent: 
 

Any d'aplicació Tipus de gravamen per deposició Tipus de gravamen per incineració 

2017 30,00 euros/tona 14,50 euros/tona 

2018 35,60 euros/tona 17,80 euros/tona 

2019 41,30 euros/tona 20,60 euros/tona 

2020 47,10 euros/tona 23,60 euros/tona 

 
Cal recordar que el subjecte passiu del tribut, segons l’article 12.1, són els ens locals titulars del servei de gestió i, si escau, els 
que en tenen la competència delegada. 
 
Article 2. Modificació del text refós de la legislació en matèria d’aigües, amb relació als tributs sobre el cicle de l’aigua  
2. S'afegeix un paràgraf a l'apartat 3 de l'article 69 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb el text 
següent: 
 
El dret a gaudir de l'ampliació de trams es perd, de manera automàtica, en cas que així ho acreditin les dades del padró 
d'habitants amb relació a les emprades per al reconeixement inicial d'aquesta situació. 
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3. Es modifica l'apartat 7 de l'article 69 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

En els supòsits de fuites d'aigua degudament acreditades com un fet 
fortuït no atribuïble a negligència dels abonats en què l'entitat 
subministradora hagi optat per donar un tractament excepcional al 
volum d'aigua que excedeixi el consum habitual de l'habitatge i hagi 
decidit no aplicar a aquest volum la progressivitat de la tarifa, pel 
que fa al cànon de l'aigua s'aplica, sobre el volum que excedeix del 
que amb l'estudi previ de l'historial de consums dels darrers dos 
anys es fixi com a consum habitual en aquell habitatge, el tipus 
domèstic que l'apartat 2 d'aquest article estableix per a consums 
superiors a la dotació bàsica. En qualsevol cas, el caràcter fortuït de 
la fuita no atribuïble a negligència dels abonats s'ha d'acreditar per 
mitjà dels documents justificatius expedits per l'instal·lador 
homologat, i la causa de la fuita pot ésser verificada per l'entitat 
subministradora, si ho considera necessari. 

En els supòsits de fuites d'aigua degudament acreditades com un fet 
fortuït no atribuïble a negligència dels abonats en què l'entitat 
subministradora hagi optat per donar un tractament excepcional al 
volum d'aigua que excedeixi el consum habitual de l'habitatge i hagi 
decidit no aplicar la progressivitat de la tarifa, pel que fa al cànon de 
l'aigua s'aplica, sobre el volum que excedeixi del que amb l'estudi 
previ de l'historial de consums dels darrers dos anys es fixi com a 
consum habitual en aquell habitatge, el tipus domèstic que l'apartat 
2 estableix per a consums superiors a la dotació bàsica. En 
qualsevol cas, el caràcter fortuït de la fuita no atribuïble a 
negligència dels abonats s'ha d'acreditar per mitjà dels documents 
justificatius per l'instal·lador homologat, llevat que l'entitat 
subministradora verifiqui directament la causa de la fuita i 
apliqui el tractament corresponent. 

 
Es dona més llibertat a l’hora d’apreciar les causes, per exemple en casos en què els mateixos usuaris reparen la fuita i, per 
tant, no tenen factura. Cal recordar que per aplicar una rebaixa en el cànon, cal fer el mateix amb la part de taxa municipal.  
 
4. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 8 de l'article 69 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

S’aplica als subjectes passius del cànon de l’aigua que compleixen 
les condicions assenyalades en els paràgrafs següents una tarifa 
social de 0,3999 euros per metre cúbic. 

S'aplica als subjectes passius del cànon de l'aigua que compleixen 
les condicions assenyalades en els paràgrafs següents una tarifa 
social de 0,24 euros per metre cúbic. 
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5. S'afegeixen dos paràgrafs al final de l'apartat 8 de l'article 69 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, 
amb el text següent: 
 
Addicionalment, també es consideren beneficiàries de la tarifa social del cànon de l'aigua les persones i unitats familiars que 
hagin acreditat davant l'entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que 
estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració 
local competent, la situació de risc d'exclusió residencial amb la vigència que aquests serveis determinin. 
A l'efecte de l'aplicació de la tarifa social del cànon de l'aigua, l'entitat subministradora resta autoritzada per a cedir les dades de 
caràcter personal necessàries a l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
De nou, es dona més llibertat a l’hora d’aplicar mesures a favor dels usuaris.  
 
 
Articles 22 a Impost sobre les estades en establiments turístics 
 
Es regula l’impost sobre les estades en establiments turístics, que l’article 24 afecta al Fons per al foment del turisme, una part 
del qual és destinat per l’article 49 a les administracions locals. 
 
 
Títol II. Modificacions en l’àmbit de les taxes 
 
Article 130. Modificació de la taxa per l’emissió dels informes d’estrangeria 
 
Suprimeix la taxa per l’emissió dels informes d’estrangeria en els INF02 (grau d’integració social per a l’arrelament social) i 
INF03 (esforç d’integració per a la renovació de residències temporals).  
 
Així doncs, només es cobraran en els INF01 (adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar) i INF03 (adequació de 
l’habitatge per a la renovació de residència per al reagrupament familiar). 
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Títol III. Modificacions en l’àmbit dels tributs cedits 
 
Article 145. Modificació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
El tipus aplicable del 10 % esdevé de l’11 % a partir del milió d’euros de valor total de l’immoble, en allò que excedeixi aquest 
import.  
 
 
Part segona. Mesures financeres 
 
Article 155. Modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
 
9. S'afegeix un article, el 96 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb el text següent: 
 
Article 96 bis. Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
1. Es crea el Registre de subvencions i ajuts de Catalunya amb la finalitat de promoure la transparència, millorar la planificació i 
la gestió de les polítiques de les administracions públiques catalanes i col·laborar en la lluita contra el frau amb relació a 
subvencions i ajuts. 
2. L'àmbit subjectiu del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya comprèn: 
a) L'Administració de la Generalitat i les entitats públiques en què participa de manera majoritària, directament o indirectament, i 
també els consorcis adscrits a aquesta administració. 
b) Les entitats que integren l'Administració local i les entitats públiques en què participen de manera majoritària, directament o 
indirectament, i també els consorcis locals. 
c) L'Administració pròpia d'Aran. 
d) Les entitats creades per llei del Parlament que no depenen de l'Administració de la Generalitat ni hi estan vinculades, quan 
exerceixen potestats administratives. 
3. La Intervenció General de la Generalitat és l'òrgan responsable de l'administració i custòdia del Registre de subvencions i 
ajuts de Catalunya. L'abast, el contingut i el funcionament del Registre s'han de determinar per reglament. 
4. L'obligació establerta per l'article 15.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, es fa efectiva amb la tramesa de la informació exigida al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya. 
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13. S'afegeix una disposició transitòria, la quarta, al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb el text 
següent: 
 
Disposició transitòria quarta 
La tramesa d'informació a què fa referència l'article 96 bis s'ha fer efectiva un cop el Portal de la Transparència faci possible la 
consulta directa i dinàmica del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya. 
 
Fins avui la seu electrònica del Consorci AOC agafava les dades del CIDO quant a convocatòries i la BDNS quant a 
concessions. (exemple: https://www.seu-e.cat/web/aitona/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-
subvencions/convenis-i-subvencions/subvencions-atorgades ) 
 
 
Article 194. Modificació de la Llei 12/2006 (Medi ambient) 
 
Es modifica l'article 18 de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 
3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés 
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, que resta 
redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Article 18. Òrgan ambiental 
Als efectes del que estableix l'article 5.2 del Reial decret legislatiu 
1302/1986, del 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, en 
l'àmbit territorial de Catalunya l'òrgan ambiental és la ponència 
ambiental establerta per la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental, excepte per als 
supòsits establerts pel Decret 174/2002, de l'11 de juny, regulador 
de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya, en els quals 
l'òrgan ambiental és la ponència ambiental establerta per aquest 
decret. 

Article 18. Òrgan ambiental 
1. Als efectes del que estableix l'article 11.2 de la Llei 21/2013, del 9 
de desembre, d'avaluació ambiental, en l'àmbit territorial de 
Catalunya l'òrgan ambiental pels projectes i instal·lacions previstos 
en els annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, és la ponència ambiental 
establerta per l'article 14 d'aquesta llei, excepte per als supòsits 
establerts pel Decret 147/2009, del 22 de setembre, pel qual es 
regulen els procediments administratius aplicables per a la 
implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a 
Catalunya, en què l'òrgan ambiental és la ponència ambiental 

https://www.seu-e.cat/web/aitona/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/subvencions-atorgades
https://www.seu-e.cat/web/aitona/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/subvencions-atorgades
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establerta per aquest decret. 
2. Als efectes del que estableix l'article 11.2 de la Llei 21/2013, 
del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en l'àmbit territorial 
de Catalunya l'òrgan ambiental per als projectes i instal·lacions 
no previstos en els annexos de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, és 
la direcció general del departament competent en matèria de 
medi ambient que exerceixi les funcions relatives a l'avaluació 
d'impacte ambiental en projectes d'infraestructures. 
3. Als efectes del que estableix l'article 52.1 de la Llei 21/2013, 
del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en l'àmbit territorial 
de Catalunya correspon a l'òrgan ambiental competent en 
l'avaluació d'impacte ambiental el seguiment del compliment de 
la declaració d'impacte ambiental o de l'informe d'impacte 
ambiental. 
4. Als efectes del que estableix l'article 53 de la Llei 21/2013, del 
9 de desembre, d'avaluació ambiental, en l'àmbit territorial de 
Catalunya correspon a l'òrgan ambiental competent en 
l'avaluació d'impacte ambiental la potestat sancionadora. 
5. En el cas de projectes i instal·lacions que estan dins de 
l'àmbit d'aplicació de la Llei 21/2013 que, de conformitat amb la 
normativa vigent, no requereixen una autorització expressa ni 
la presentació d'una declaració responsable o una comunicació 
prèvia, les funcions atribuïdes per la Llei a l'òrgan substantiu 
corresponen a l'òrgan ambiental competent en l'avaluació 
d'impacte ambiental. 

 
En resum: actualitza les referències normatives i especifica que l’òrgan ambiental, pel que fa als projectes i instal·lacions dels 
annexos de la Llei 20/2009 és la Ponència Ambiental que preveu dita Llei. Als no previstos en aquests annexos, l’òrgan 
ambiental és la Direcció General competent (avui: Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic). L’òrgan ambiental competent per a 
l’avaluació, ho és també pel seguiment i per la potestat sancionadora. 
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Article 195. Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus 
 
3. S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 10 del text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent: 
 
Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, inclòs el plàstic en 
general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els 
requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes. 
 
7. Es modifica l'article 20 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Article 20. Limitació de drets incompatibles amb les mesures de 
neteja i recuperació 
La declaració d'un sòl com a contaminat pot comportar la suspensió 
de l'executivitat dels drets d'edificació i altres aprofitaments del sòl 
que siguin incompatibles amb les mesures de neteja i recuperació 
del terreny que s'hi estableixin, fins que aquestes es duguin a terme 
o es declari el sòl com a no contaminat. 
 

Article 20. Llicències i limitacions en l'aprofitament del sòl 
1. En el tràmit d'obtenció d'autoritzacions o llicències que comporten 
un canvi d'ús d'un sòl que prèviament ha suportat una activitat 
potencialment contaminant del sòl, l'ens competent per a atorgar-les 
requereix la presentació per part del sol·licitant d'un estudi detallat 
del sòl i, si escau segons els resultats, d'una anàlisi de risc feta 
d'acord amb el que estableix el Reial decret 9/2005, del 14 de gener, 
pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants 
del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats. 
Aquesta informació s'ha de trametre a l'Agència de Residus de 
Catalunya, que ha d'emetre un informe preceptiu prèviament a 
l'atorgament de les autoritzacions o llicències que habiliten 
l'actuació, l'activitat o l'obra. 
2. La descontaminació d'un sòl pot comportar la suspensió de 
l'executivitat dels drets d'edificació i altres aprofitaments del sòl que 
siguin incompatibles amb les mesures de neteja i recuperació del 
terreny que s'hi estableixin, fins que aquestes es duguin a terme o 
es declari el sòl com a no contaminat. 

 



27 
 

Seminari actualització jurídica – CSITAL Lleida – 21 d’abril de 2017 

 

13. Es modifica l'apartat 2 de l'article 32 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Són beneficiaris del fons econòmic els ens locals en el territori dels 
quals se situïn les instal·lacions següents: 
a) Instal·lacions que duen a terme operacions de gestió de residus 
especials declarades servei públic de titularitat de la Generalitat. 
b) Instal·lacions de tractament i disposició del rebuig de residus 
municipals incloses en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de 
gestió de residus municipals. 
 

Són beneficiaris del fons econòmic els ens locals en el territori dels 
quals se situen instal·lacions que duen a terme operacions de gestió 
de residus especials declarades servei públic de titularitat de la 
Generalitat. 

 
19. Es modifica la disposició transitòria segona del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la 
manera següent: 
 
Els ens locals que en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 9/2008, del 10 de juliol, eren beneficiaris del fons econòmic en 
els termes establerts per l'apartat 2 de l'article 32 continuen tenint aquesta condició. 
 
 
Article 196. Modificació de la Llei 20/2009 (Prevenció i control ambiental de les activitats) 
 
1. S'afegeix un epígraf, l'1.14, a l'apartat 1 (Energia) de l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, amb el text següent: 
 
1.14. Centrals hidroelèctriques amb una potència superior a 10 MW. 
 
2. S'afegeix un epígraf, l'1.14, a l'apartat 1 (Energia) de l'annex III de la Llei 20/2009, amb el text següent: 
 
1.14. Centrals hidroelèctriques amb una potència igual o inferior a 10 MW. 
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Article 197. Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües 
 
17. S'afegeix una disposició addicional, la vint-i-tresena, al text refós de la legislació en matèria d'aigües, amb el text següent: 
 
Disposició addicional vint-i-tresena. Supòsits d'inexigibilitat de deutes en concepte de cànon de l'aigua 
No són exigibles als ens locals els deutes tributaris pel concepte de cànon de l'aigua i sancions tributàries associades que en la 
data d'entrada en vigor de la present disposició addicional restin pendents de pagament per part de les entitats prestadores de 
servei de subministrament domiciliari d'aigua, quan, per raons d'interès públic, procedeixin, com a molt tard l'any 2017, al rescat 
o la intervenció d'aquest servei o concessió o a la recepció de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la urbanització o 
desenvolupament urbanístic el subministrament del qual ha generat el deute, amb independència de llur obligació de compliment 
de les mesures cautelars que es dictin en el procediment executiu que se segueixi amb relació a l'entitat deutora principal. 
 
21. S'afegeix una disposició transitòria, la tretzena, al text refós de la legislació en matèria d'aigües, amb el text següent: 
 
Disposició transitòria tretzena. Atribucions de fons a les entitats locals de la part catalana de les conques intercomunitàries 
L'Agència Catalana de l'Aigua fa atribucions de fons a les entitats locals de la part catalana de les conques hidrogràfiques 
intercomunitàries (és a dir, de l’Ebre, entre d’altres), havent-ho sol·licitat prèviament aquestes entitats, mentre no s'executin les 
instal·lacions de sanejament de les aigües residuals previstes en la planificació hidrològica, amb l'objecte de finançar l'import 
corresponent a l'increment que per aquesta causa s'apliqui al cànon de control d'abocaments dels exercicis del 2016 i següents. 
 
 
Article 200. Modificació del text refós de la Llei de carreteres 
 
1. Es modifica la lletra d de l'article 3 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, del 25 d'agost, 
que resta redactada de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Element funcional de la carretera: qualsevol zona permanentment 
afectada en la conservació de la carretera o en l'explotació del 
servei públic viari, com les destinades a descans, estacionament, 
serveis de control del trànsit, instal·lacions per a l'explotació de la 

Element funcional de la carretera: qualsevol element o equipament, 
permanent o provisional, vinculat a la conservació, el 
manteniment, l'explotació i la mobilitat de la xarxa viària de 
transport terrestre o a l'ús del servei públic viari, com els destinats 
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via, auxili i atenció mèdica d'urgència, peatges, parades d'autobusos 
i altres finalitats auxiliars de la via. 

a la senyalització, als parcs de conservació, als centres de 
control de carreteres, àrees de servei, descans, zones 
d'estacionament, serveis de control del trànsit, instal·lacions per a 
l'explotació de la via, auxili i atenció mèdica d'urgència, àrees de 
peatges, estacions d'autobusos, parades d'autobusos i altres 
finalitats auxiliars de la via. 

 
5. Es modifica l'apartat 2 de l'article 20 del text refós de la Llei de carreteres, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Els projectes de carreteres i les obres de construcció i explotació 
d'aquestes, pel fet que constitueixen obres públiques d'interès 
general, no estan sotmesos a llicència municipal ni als altres actes 
de control preventiu a què es refereix l'article 236 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. L'execució d'aquestes obres, sempre 
que es realitzi d'acord amb els projectes aprovats, només pot ser 
suspesa per l'autoritat judicial. 

Els projectes de carreteres i les obres de construcció i explotació 
d'aquestes i de llurs elements funcionals, pel fet que constitueixen 
obres públiques d'interès general, no estan sotmesos a llicència 
municipal ni als altres actes de control preventiu a què fa referència 
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. 
L'execució d'aquestes obres, sempre que es faci d'acord amb els 
projectes aprovats, només pot ésser suspesa per l'autoritat judicial. 

 
 
Article 204. Modificació de la Llei 5/2003 (Prevenció dels incendis forestals) 
 
1. Es modifica l'apartat 4 de l'article 4 de la Llei 5/2003, del 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, que resta redactat de la 
manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

En relació amb els treballs de neteja a què fan referència les lletres 
a, b i e de l'article 3.1, si no els han fet els subjectes obligats, 
correspon a l'ajuntament de fer-los. L'ajuntament pot recórrer a 
l'execució forçosa d'aquestes actuacions en els termes establerts 
per la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i 

En relació amb els treballs de neteja a què fan referència les lletres 
a, b i e de l'article 3.1, si no els han fet els subjectes obligats, 
correspon al municipi de fer-los. El municipi pot establir la taxa 
per a la prestació d'aquests serveis d'acord amb la normativa 
reguladora de les hisendes locals. Així mateix, corresponen al 
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del procediment administratiu comú. Així mateix, corresponen a 
l'ajuntament les tasques de neteja dels vials i els camins interns i 
d'accés a la urbanització, d'acord amb el que estableix la legislació 
de règim local. 

municipi les tasques de neteja dels vials i els camins interns i 
d'accés a la urbanització, d'acord amb el que estableix la legislació 
de règim local. 

 
2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 5/2003, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Sens perjudici de les mesures d'execució forçosa a què fa referència 
l'article 4.4, els ajuntaments poden establir preus públics per la 
prestació dels serveis determinats per les lletres a, b i e de l'article 
3.1. 

Sens perjudici de la taxa a què fa referència l'article 4.4, els 
municipis poden establir preus públics per la prestació dels serveis 
determinats per les lletres a, b i e de l'article 3.1. 

 
 
Article 205. Modificació de la Llei 12/1985 (Espais naturals) 
 
8. S'afegeix un apartat, l'1 bis, a l'article 27 de la Llei 12/1985, amb el text següent: 
 
En l'elaboració de les propostes de reserves naturals i de parcs naturals, s'ha d'obrir, prèviament a la tramitació que estableix 
l'apartat 2, un procés d'informació i de participació adreçat als ciutadans i a les entitats de l'àmbit territorial objecte de declaració. 
 
14. S'afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 12/1985, amb el text següent: 
 
Disposició addicional cinquena. Subvencions a activitats, actuacions, projectes o plans en espais naturals protegits 
1. En les subvencions per a activitats, actuacions, projectes o plans que afectin l'àmbit territorial d'espais naturals protegits cal 
que l'activitat, l'actuació, el projecte o el pla per al qual se sol·licita la subvenció compleixi els tràmits ambientals que determina 
la normativa vigent. 
2. Les bases reguladores de les subvencions que inclouen en llur objecte activitats, actuacions, projectes o plans en espais 
naturals protegits han de preveure el requisit a què fa referència l'apartat 1. 
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15. S'afegeix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 12/1985, amb el text següent: 
 
 
Disposició addicional sisena 
La revisió o la modificació dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge aprovats definitivament abans de 
l'entrada en vigor de la present disposició addicional s'han de dur a terme, mitjançant l'elaboració i l'aprovació del pla de 
protecció corresponent, de conformitat amb la regulació que estableix aquesta llei des de la data esmentada. 
 
 
Article 207. Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals 
 
2. Es modifica l'apartat 4 de l'article 46 del text refós de la Llei de protecció dels animals, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, 
es poden dur a terme actuacions d'educació ambiental, de prestació 
de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades 
amb la protecció dels animals, o d'advertiment, sense que calgui 
iniciar un procediment sancionador, llevat de les infraccions 
comeses en matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s'ha 
d'iniciar l'expedient sancionador corresponent. D'acord amb el que 
s'estableix per reglament, el Govern pot estendre aquestes 
actuacions d'educació ambiental o de prestació d'activitats de 
caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la 
protecció dels animals a qualsevol infractor, sigui quina sigui la 
infracció comesa, i, si escau, la sanció imposada, com a mesura 
específica complementària. 

En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, 
sens perjudici de la necessitat de portar a terme la instrucció 
del procediment, es pot substituir la imposició de sancions 
pecuniàries per sancions amb què es duguin a terme actuacions 
d'educació ambiental o de prestació de serveis de caràcter cívic en 
benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals. 
D'acord amb el que sigui establert per reglament, el Govern pot 
estendre aquestes actuacions d'educació ambiental o de prestació 
d'activitats de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades 
amb la protecció dels animals a qualsevol infractor, sigui quina sigui 
la infracció comesa, i si escau, la sanció imposada, com a mesura 
específica complementària. 
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3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 51 del text refós de la Llei de protecció dels animals, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

La imposició de les sancions establertes per la comissió de les 
infraccions tipificades en aquesta Llei correspon: 
a) En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge 
autòctona: 
Primer. Al director o a la directora dels serveis territorials del 
departament competent en matèria de medi ambient, si es tracta 
d'infraccions lleus o greus. 
Segon. Al conseller o a la consellera del departament competent en 
matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions molt greus. 
b) Per a la resta d'infraccions: 
Primer. Als alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o més, si es 
tracta d'infraccions lleus comeses en el terme municipal. 
Segon. Al director o a la directora dels serveis territorials del 
departament competent en matèria de medi ambient, si es tracta 
d'infraccions lleus comeses en municipis de menys de 5.000 
habitants, i també si es tracta d'infraccions greus. 
 
 
 
Tercer. Al conseller o a la consellera del departament competent en 
matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions molt greus. 

La imposició de les sancions establertes per la comissió de les 
infraccions tipificades en aquesta llei correspon: 
a) En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge 
autòctona: 
1r. Al director o a la directora dels serveis territorials del 
departament competent en matèria de medi ambient, si es tracta 
d'infraccions lleus o greus. 
2n. Al conseller o a la consellera del departament competent en 
matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions molt greus. 
b) Per a la resta d'infraccions: 
1r. Als alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o més, si es tracta 
d'infraccions lleus comeses en el terme municipal, i als alcaldes 
dels municipis de 10.000 habitants o més, si es tracta 
d'infraccions greus comeses en el terme municipal. 
2n. Al director o a la directora dels serveis territorials del 
departament competent en matèria de medi ambient, si es tracta 
d'infraccions lleus comeses en municipis de menys de 5.000 
habitants o d'infraccions greus comeses en municipis de menys 
de 10.000 habitants. 
3r. Al conseller o a la consellera del departament competent en 
matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions molt greus. 

 
4. S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 51 del text refós de la Llei de protecció dels animals, amb el text següent: 
 
El conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient pot delegar les competències sancionadores per la 
comissió de la infracció establerta per l'article 44.4.c als municipis, els consells comarcals o les entitats locals supramunicipals que ho 
sol·licitin.  

Es tracta de l’abandonament d’animals que provoqui danys greus. 
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Títol III. Mesures administratives en matèria de política social 
 
Article 212. Modificació de la Llei 38/1991 (Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves) 
 
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 38/1991, del 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants 
i joves, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

El funcionament de les instal·lacions objecte d’aquesta Llei 
requereix la comunicació prèvia a l’administració competent, 
acompanyada amb una declaració responsable que es manifesti 
sobre el compliment dels requisits que la normativa estableix. 

El funcionament de les instal·lacions objecte d'aquesta llei requereix 
la comunicació prèvia a l'administració competent, perquè es 
manifesti sobre el compliment dels requisits que estableix la 
normativa. 

 
Sembla poc adient al règim de comunicació. 
 
 
2. Es modifica l'article 5 de la Llei 38/1991, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

El funcionament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves situades en immobles declarats béns culturals 
d’interès nacional o catalogats que, atès el seu valor cultural, no 
poden complir les condicions reglamentàries per a aquests tipus 
d’establiments, requereix comunicació prèvia amb una antelació 
mínima d’un mes en què es determinin les mesures alternatives 
adoptades per garantir la manca de risc per a la seguretat i la 
higiene de les persones i per a la integritat de l’immoble. En el seu 
cas, la tramitació de l’expedient s’ha d’ajustar a allò que disposi la 
normativa sectorial corresponent. 

El funcionament d'instal·lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves situades en immobles declarats béns culturals 
d'interès nacional o catalogats que, atès el seu valor cultural, no 
poden complir les condicions reglamentàries per a aquests tipus 
d'establiments, requereix l'adopció de mesures alternatives per a 
garantir la manca de risc per a la seguretat i la higiene de les 
persones i per a la integritat de l'immoble. En el seu cas, la 
tramitació de l'expedient s'ha d'ajustar a allò que disposi la 
normativa sectorial corresponent. 
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5. Es modifica l'article 14 de la Llei 38/1991, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Són competents per a la resolució dels expedients sancionadors: 
a) Els presidents dels ens locals esmentats al paràgraf anterior, per 
sancionar infraccions amb multes de fins a 6.010,12 euros i amb el 
cessament temporal en l’exercici de l’activitat corresponent per un 
període màxim de sis mesos. 

3. Són competents per a la resolució dels expedients sancionadors: 
a) Els presidents dels ens locals esmentats al paràgraf anterior, per 
a sancionar infraccions amb multes de fins a 14.000 euros i amb el 
cessament temporal en l'exercici de l'activitat corresponent per un 
període màxim de sis mesos. 

 
 
Títol V. Altres mesures administratives de caràcter sectorial 
  
Capítol I. Espectacles públics i activitats recreatives 
  
Article 218. Modificació de la Llei 11/2009 (Espectacles públics i activitats recreatives) 
 
1. Es modifiquen les lletres a i b de l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 11/2009, del 26 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, que resten redactades de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

a) Espectacles públics: les representacions, les actuacions, les 
exhibicions, les projeccions, les competicions o altres activitats 
similars orientades a l'entreteniment o al lleure, que es duen a terme 
davant de públic en establiments o espais oberts al públic. 
 
 
b) Activitats recreatives: les activitats que ofereixen al públic la 
utilització de jocs, màquines o aparells o el consum de productes o 
de serveis d'oci, entreteniment o diversió, i també les activitats que 
congreguen persones amb l'objecte principal d'implicar-les a 
participar-hi o d'oferir-los serveis amb finalitat d'oci, entreteniment o 
diversió. 

a) Activitats d'espectacles públics: activitats adreçades al lleure o 
l'entreteniment, consistents en representacions, actuacions, 
exhibicions, projeccions, o altres de similars, que són ofertes per 
un titular, explotador o organitzador i fetes per actors, artistes o 
altres executants, i que congreguen un públic que hi acudeix 
per a contemplar-les. 
b) Activitats recreatives: activitats musicals que congreguen un 
públic amb l'objectiu principal de fer-lo participar en l'activitat o 
d'oferir-li el consum de productes o serveis amb finalitats d'oci, 
entreteniment o diversió. 
Les activitats d'espectacles públics i les activitats recreatives poden 
ésser: 
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Text no modificat expressament, però sí implícitament: 
42.1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter 
extraordinari són els que es duen a terme esporàdicament en 
establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a 
una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al 
públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments 
oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les 
condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les 
activitats. 
 

-Ordinàries: activitats que es duen a terme habitualment en 
establiments oberts al públic, fixos o no permanents desmuntables, 
que disposen d'autorització, llicència o comunicació prèvia per a les 
activitats que es volen dur a terme. 
-Extraordinàries: activitats que es duen a terme en establiments 
oberts al públic que disposen d'autorització, llicència o comunicació 
prèvia per a una activitat diferent de la que es vol dur a terme o en 
espais oberts al públic o en altres establiments no regulats per 
aquesta llei. 

 
 
2. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 4 de la Llei 11/2009, que resten redactats de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

2. Són responsables dels espectacles públics, de les activitats 
recreatives i dels establiments oberts al públic les persones físiques 
o jurídiques, de caràcter públic o privat, amb ànim de lucre o sense, 
que tenen la condició d'organitzadors o de titulars. 
3. Les activitats esportives, les activitats relacionades amb el joc i 
les apostes, les activitats de restauració i els espectacles amb ús 
d'animals són regulats per llur normativa específica i, 
supletòriament, els és aplicable aquesta llei. 
 

2. Són responsables dels espectacles públics, de les activitats 
recreatives i dels establiments oberts al públic les persones físiques 
o jurídiques, de caràcter públic o privat, amb ànim de lucre o sense, 
que tenen la condició d'organitzadors, explotadors o de titulars. 
3. Aquesta llei és aplicable a les activitats d'espectacles públics en 
què es facin servir animals (abans regides per normativa específica i 
per aquesta Llei, supletòriament), llevat de les festes tradicionals 
amb bous, que es regeixen per llur normativa específica, i és 
aplicable supletòriament a les activitats de restauració (abans les 
esportives i les relacionades amb el joc i les apostes es regulaven 
per llur normativa específica i, supletòriament, per aquesta llei), que 
es regeixen per llur normativa específica. 
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3. Es deroga l'apartat 4 de l'article 4 de la Llei 11/2009, que deia:  
 
Les cercaviles i les activitats dels grups de foc, com ara els correfocs i altres espectacles i festes amb foc i pirotècnia de caràcter 
popular i d'àmplia representació i tradició en les activitats de la cultura tradicional catalana, que formen part del patrimoni social i 
cultural immaterial de Catalunya, es regeixen per aquesta llei i per la normativa sectorial en la matèria. 
 
 
4. S'afegeixen dues lletres, la c i la d, a l'apartat 5 (exclusions de la llei) de l'article 4 de la Llei 11/2009, amb el text següent: 
 
c) Els actes i les celebracions de caràcter veïnal o associatiu, amb un aforament baix o mitjà, que no es duen a terme en 
establiments oberts al públic inclosos en el catàleg establert per reglament, sempre que no comportin risc greu per a la seguretat 
de les persones, per als drets de tercers o per a la integritat dels espais públics, sens perjudici del que estableixin les 
ordenances municipals. 
 
d) Totes les manifestacions festives que consten en el Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya, sens perjudici del que 
estableixin les ordenances municipals. 
 
 
6. Es modifica l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

El personal responsable del control d'accés i d'aforaments dels 
establiments oberts al públic ha de complir els requisits 
professionals i d'idoneïtat necessaris. Aquest personal ha d'assistir a 
cursos de formació impartits per un centre degudament habilitat i 
superar les proves de selecció que aquest centre dugui a terme, en 
els termes i les condicions que s'estableixin per reglament. 
 

El personal responsable del control d'accés i d'aforaments dels 
establiments oberts al públic ha de complir els requisits 
professionals i d'idoneïtat necessaris. Aquest personal ha d'assistir a 
cursos de formació impartits per un centre degudament habilitat i 
superar les proves de selecció que convoqui la direcció general 
competent en matèria d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
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7. Es modifica l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

No es poden transmetre les llicències ni les autoritzacions que són 
objecte d'un procediment d'inspecció, d'un expedient sancionador o 
de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats 
administratives en els termes establerts per l'article 61.3, mentre no 
s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de 
l'expedient per manca de responsabilitats. Tampoc no es poden 
transmetre les llicències ni les autoritzacions subjectes a un 
expedient de revocació o caducitat fins que no hi hagi una resolució 
ferma que confirmi la llicència. 
 

No es poden transmetre les comunicacions prèvies, ni les 
llicències, ni les autoritzacions, ni l'explotació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, quan llur titular, explotador 
o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un 
procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre 
procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre 
no s'hagi complert la sanció imposada, no s'hagi aixecat la mesura 
provisional, no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de 
responsabilitats o no s'hagi acreditat suficientment que la 
responsabilitat en la comissió de la infracció no afecta el 
propietari de l'establiment o el titular de la llicència o 
comunicació prèvia. Tampoc no es poden transmetre les 
comunicacions, ni les llicències, ni les autoritzacions subjectes a un 
expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució 
ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització. 

 
8. S'afegeix un apartat, el 3 bis, a l'article 36 de la Llei 11/2009, amb el text següent: 
En el cas que es produeixi un canvi d'organitzador o d'explotador d'activitats d'espectacles públics i recreatives s'ha de 
comunicar en els mateixos termes que estableix l'apartat 3. 
 
9. Es modifiquen les lletres a i b de l'article 47 de la Llei 11/2009 (sobre faltes molt greus), que resten redactades de la manera 
següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

a) Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o 
activitats recreatives, o fer modificacions, sense tenir les llicències o 
les autoritzacions pertinents o sense haver fet la comunicació prèvia 
corresponent, o incomplir-ne les condicions, si comporta un risc greu 
per a les persones o els béns. 

a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d'espectacles públics 
o recreatives, o obrir un centre de formació de personal de 
control d'accés, o fer modificacions, sense tenir les llicències, les 
autoritzacions o les habilitacions pertinents, o sense haver 
presentat o formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o 
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b) Tolerar, els titulars o els organitzadors, activitats il·lícites o 
il·legals, entre les quals el consum de drogues o de substàncies 
tòxiques i el tràfic d'estupefaents, o no posar la diligència necessària 
a l'hora d'impedir-les, sens perjudici de les responsabilitats que es 
derivin d'aquestes activitats. 
 

incórrer en inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial 
de les dades o documents que les acompanyen, o incomplir les 
condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, si 
comporta risc greu per a les persones o els béns. 
b) Tolerar de manera evident, els titulars, explotadors o 
organitzadors de les activitats d'espectacles públics i de les 
activitats recreatives, el consum il·legal i generalitzat de drogues 
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o tolerar-ne el 
tràfic. S'entén per tolerància la manca de diligència a evitar 
aquest consum o tràfic, i no fer els advertiments corresponents 
o, en el cas que es facin i els consumidors no els atenguin, no 
comunicar-ho a les autoritats competents o no col·laborar per a 
evitar que es torni a produir. 

 
 
Capítol II. Turisme  
Article 219. Modificació Llei 13/2002 (Turisme) 
1. S'afegeix una lletra, la e bis, a l'article 2 de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya, amb el text següent: 
 
Serveis turístics d'allotjament: els serveis amb contraprestació econòmica que possibiliten l'hostalatge temporal en 
infraestructures, instal·lacions, equipaments o béns mobles destinats a aquest efecte. 
 
2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 38 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Les persones titulars dels establiments d’allotjament turístic han de 
presentar, abans de l’inici de llur activitat, una declaració 
responsable d’acord amb la qual compleixen els requisits exigits per 
la normativa turística. La tramitació de la declaració responsable es 
determina per reglament, i s’ha de respectar el que estableix l’article 
68.c.bis. 

Les persones titulars dels establiments d'allotjament turístic han 
d'obtenir l'autorització o presentar la comunicació o declaració 
responsable exigida per la normativa vigent abans de l'inici de 
llur activitat.  
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3. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 50 bis de la Llei 13/2002, que resten redactats de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

1. Els habitatges d'ús turístic són habitatges que són cedits pel seu 
propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera 
reiterada, a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada 
de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les 
característiques establertes per reglament. 
2. Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent 
comunicació prèvia d'inici d'activitat a l'ajuntament competent. 

1. Els habitatges d'ús turístic són habitatges que són cedits pel seu 
propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de 
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en 
condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques 
establertes per reglament. 
2. Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent 
declaració responsable de compliment dels requisits exigits per 
la normativa vigent. 

 
D’acord amb la modificació dels annexos de la Llei 16/2015, cal presentar la cèdula d’habitabilitat (en lloc de l’informe tècnic 
previ), juntament amb la declaració responsable. 
 
 
Article 222. Modificació de la Llei 3/2008 (Exercici de les professions de l'esport) 
2. Es modifica l'apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de 
l'esport, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

Als efectes del que disposa l’article 4.2, específicament per a les 
activitats esportives de socorrisme aquàtic en piscines, resten 
habilitades per a exercir les funcions pròpies dels monitors esportius 
professionals en aquest tipus d’activitats les persones que acrediten 
la formació determinada en el Decret 95/2000, del 22 de febrer, pel 
qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d’ús públic, modificat mitjançant el Decret 165/2001, del 12 de juny, i 
que també tenen reconeguda l’experiència professional en 
socorrisme aquàtic en piscines, com a mínim de dues temporades, 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació. 

Als efectes del que disposa l'article 4.2, específicament per a les 
activitats esportives de socorrisme aquàtic en piscines, resten 
habilitades per a exercir les funcions pròpies dels monitors esportius 
professionals en aquest tipus d'activitats les persones que acrediten 
la formació determinada pel Decret 95/2000, del 22 de febrer, pel 
qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic, modificat mitjançant el Decret 165/2001, del 12 de juny, 
o altres formacions contrastades referides a salvament i 
socorrisme, i que també tenen reconeguda l'experiència 
professional en socorrisme aquàtic en piscines, com a mínim de 
dues temporades, abans de l'entrada en vigor del present apartat 1.  
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3. S'afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 3/2008, amb el text següent: 
 
Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades 
infraccions administratives en l'àmbit de l'esport 
 
1. A partir de l'1 de gener de 2017 i fins a l'1 de gener de 2019, resta en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 de l'article 13. 
Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l'apartat 1 del dit article, relatius a 
l'obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de l'assegurança preceptiva.  
  
És a dir, si Esports les considera formacions contrastades, inscriurà les persones al Registre corresponent. A més, no se sancionen 
administrativament els anys 2017 i 2018 l’exercici de professions sense titulació ni la no-inscripció al Registre pertinent, tot i que es manté 
l’obligació de complir la norma i, per tant, es pot incórrer en altres responsabilitats. 

 
 
Títol VI. Mesures administratives de simplificació del règim d'intervenció de les activitats econòmiques 
 
Article 234. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a les activitats econòmiques innòcues o de baix risc en un 
establiment 
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 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, que resta redactat de la 
manera següent (afegeix el paràgraf següent): 
 
En el cas que el titular d'un establiment vulgui dur-hi a terme diverses activitats econòmiques incloses en diferents annexos 
d'aquesta llei, la presentació d'una sola comunicació prèvia habilita per a iniciar totes les activitats concurrents. Aquesta 
comunicació ha d'anar acompanyada del projecte tècnic i el certificat a què fa referència l'apartat 1.b. 
 
3. S'afegeix un apartat, el 8, a l'article 13 de la Llei 16/2015, amb el text següent: 
 
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 d'un únic formulari que integra ambdós règims, segons escaigui, i es presenta a la finestreta única empresarial que, 
actuant com a xarxa interadministrativa, ho tramet a l'Administració corresponent. 
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Article 235. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació al portal electrònic únic per a les empreses 
Es modifica l'apartat 2 de l'article 16 de la Llei 16/2015, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

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

Les administracions tenen l'obligació d'incloure en el portal 
electrònic únic la informació sobre els textos normatius, els règims 
d'intervenció administrativa i els requisits necessaris per a habilitar 
per a cada una de les activitats econòmiques, i també els models 
de formularis relatius als tràmits gestionats per la finestreta 
única empresarial. 

 
 
Article 236. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a l'adopció per l'Administració del model de finestreta única 
empresarial 
 
Es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 16/2015, que resta redactat de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

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

Les administracions públiques de Catalunya, per a fer efectiu 
l'exercici de les funcions establertes per l'article 15, han d'adoptar el 
model organitzatiu de la finestreta única empresarial. Els ens locals, 
per a prestar d'una manera eficient aquest servei, poden emprar les 
solucions tecnològiques que el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya els posa a l'abast o bé solucions pròpies, sempre que 
siguin interoperables amb els sistemes d'informació de la 
Generalitat. 
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Article 237. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a la documentació necessària per a l'inici d'activitats que 
requereixen informe preceptiu favorable per risc d'incendi 
 
Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 16/2015, que resta redactada de la manera següent: 
 
Anterior redacció Nova redacció 

1. L’informe preceptiu favorable per risc d’incendi, a què fa 
referència l’article 21, per si mateix no habilita per a l’inici de les 
activitats que el requereixen. Per a poder iniciar l’activitat, la persona 
interessada ha d’obtenir i presentar a l’ajuntament un certificat 
d’acte de comprovació favorable en matèria de prevenció i seguretat 
pel que fa a incendis i acreditar el compliment dels requisits i les 
determinacions ambientals d’acord amb la normativa sobre 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
2. El titular pot sol·licitar una única actuació de control per part d’una 
entitat col·laboradora de l’Administració que acrediti el compliment 
dels requisits exigibles tant en matèria d’incendis com en matèria de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
 

1. L'informe preceptiu favorable per risc d'incendi a que fa referència 
l'article 21 per si mateix no habilita per a l'inici de les activitats que el 
requereixen. Per a poder iniciar l'activitat, la persona interessada ha 
d'obtenir i presentar a l'ajuntament el certificat d'acte de 
comprovació favorable en matèria de prevenció i seguretat pel que 
fa a incendis. A més, ha d'atendre els requisits i les determinacions 
ambientals o dels altres àmbits que regulen l'exercici de l'activitat. 
2. Els actes de comprovació prèvia a la posada en 
funcionament, revisió o control periòdic d'una activitat només 
poden ésser establerts per una norma amb rang de llei. 
3. En el cas que no hi hagi una regulació sectorial específica 
sobre el règim d'intervenció municipal per a iniciar l'activitat en 
un establiment, també cal presentar a l'Administració pública 
competent la comunicació prèvia, que ha d'anar acompanyada 
del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits 
establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de 
l'activitat, signat per un tècnic competent, i del certificat del 
tècnic competent que sigui responsable de la posada en 
funcionament de l'activitat, d'acord amb el que estableix l'article 
13.1.b. 
4. El titular pot sol·licitar una única actuació de control per part 
d'una entitat col·laboradora de l'Administració que acrediti el 
compliment dels requisits exigibles tant en matèria d'incendis 
com en matèria de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
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Article 238. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a activitats sotmeses a règim de declaració responsable 
Es modifiquen apartats de l'annex I (Activitats sotmeses a règim de declaració responsable) de la Llei 16/2015 (veure document 
annex) 
 
Article 239. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a activitats sotmeses a règim de comunicació 
Es modifiquen apartats de l'annex II (Activitats sotmeses a règim de comunicació) de la Llei 16/2015 (veure document annex) 
 
Els annexos I i II de la Llei 16/2015 han de ser refosos amb aquests canvis, en un termini de 3 mesos, per ordre del conseller 
competent en matèria d'empresa, per tal de facilitar-ne la comprensió, segons la disposició final 3a. 

 
 
PART FINAL. DISPOSICIONS ADDICIONALS, DEROGATÒRIES I FINALS 
  
Disposicions addicionals 
Segona. Condicions de reintegració a l'Administració de la Generalitat de determinats imports corresponents a liquidacions 
provisionals de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
1. En els casos en què les entitats locals, davant de la no realització, per desistiment de l'Administració de la Generalitat, d'una construcció, 
instal·lació o obra projectada dins dels seus termes municipals, de conformitat amb el text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, hagin de reintegrar a l'Administració de la Generalitat els imports que aquesta hagi abonat en 
concepte de liquidació provisional a compte de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el departament de la Generalitat 
competent en matèria d'economia i hisenda pot condonar, de manera total o parcial, el pagament dels interessos de demora que siguin 
aplicables en el cas que aquelles hagin sol·licitat l'ajornament o el fraccionament del deute. 
2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, les entitats locals han de justificar l'existència de dificultats economicofinanceres que els 
impedeixen de manera transitòria fer front al deute. 
3. Amb la tramitació prèvia del procediment corresponent, la persona titular del departament competent en matèria d'economia i hisenda ha 
de dictar una resolució motivada atorgant o no l'ajornament o el fraccionament i decidint els terminis de pagament, amb la determinació dels 
interessos de demora que corresponguin, els quals poden ésser condonats totalment o parcialment, d'acord amb el que estableixen els 
apartats 1 i 2. 

 
Disposició derogatòria Segona.  
En compliment del Pla de simplificació normativa 2016-2017, aprovat per l'Acord GOV/114/2016, del 2 d'agost, es deroguen expressament 
les normes i els preceptes enumerats en l'annex, amb la finalitat de determinar de manera certa que ja no són vigents. 


