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INTRODUCCIÓ 

La crisi econòmica i les seves conseqüències com l’increment del dèficit públic, 

l’augment de  l’atur, i les restriccions financeres d’accés al crèdit han configurat els 

darrers anys i especialment a partir del 2011, un escenari difícil per a l’economia 

catalana, tant per al sector públic, com per al sector privat. 

En un entorn d’estancament econòmic, durant tot el 2011 i el 2012, el Govern de la 

Generalitat està duent a terme una política de màxima austeritat per controlar les 

despeses públiques i l’increment del dèficit, alhora que ha elaborat una sèrie 

d’iniciatives per ajudar els sectors productius del país, especialment les petites i 

mitjanes empreses. Si bé, l’estat de les finances públiques no permet una injecció 

directa de fons públics cap el sector productiu, sí que s’han impulsat altres mesures de 

caràcter organitzatiu i normatiu que han de possibilitar estalviar costos en temps i 

diners, i també facilitar la iniciativa empresarial. 

Aquest conjunt de mesures s’han englobat en un seguit de lleis adreçades a modificar 

aspectes normatius per tal de poder disposar d’una regulació de l’activitat econòmica 

més flexible, àgil, i adaptada a les noves necessitats dels sectors productius del país, 

més conegudes com a Lleis Òmnibus. 

En col·laboració i participació dels diferents agents econòmics i representants dels 

sectors productius, el Govern va presentar tres projectes de llei, que van ser aprovats 

pel Parlament de Catalunya el 29 de desembre de 2011. 

La primera d’aquestes lleis, la 9/2011 de Promoció de l’activitat econòmica, té per 

objecte la reactivació de l’economia productiva a través de mesures d’estalvi directes, 

molt especialment per aquells sectors més castigats per la crisi econòmica, com és per 

exemple l’àmbit de la construcció i l’habitatge.  

També s’han suprimit taxes per reduir els costos dels procediments i facilitar a les 

empreses la posada en marxa de noves iniciatives o el manteniment de les actuals. A 

més a més s’han introduït canvis normatius per liberalitzar alguns sectors productius i 

contribuir així a l’impuls econòmic de les empreses i al benefici dels usuaris, com per 

exemple als transports de viatgers per carretera o als comerços de les zones 

turístiques. 

Aquesta normativa també ha modificat aspectes d’altres lleis poc clars i que donaven 

lloc a un retard excessiu en la resolució administrativa. L’objectiu és doncs, no només 

l’estalvi econòmic directe, sinó també aconseguir una reducció efectiva de la càrrega 

burocràtica i l’impost del temps per a empreses i particulars. En definitiva, facilitar 
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l’activitat dels sectors productius, facilitant-ne l’impuls i l’adaptació de l’administració 

a les necessitats d’empreses i particulars, i no a l’inrevès. 

La Llei 10/2011 de Simplificació i millorament de la regulació té per objecte, per una 

banda,  simplificar l’administració i fer-la més propera i entenedora per a la ciutadania, 

i per altra, contribuir a la reactivació econòmica d’alguns sectors productius a través de 

l’eliminació de tràmits administratius i la reducció de procediments. 

Gràcies a aquesta simplificació administrativa moltes empreses podran reduir els seus 

costos a través, per exemple, de la substitució del règim d’autorització pel de 

comunicació prèvia, amb la reducció de taxes econòmiques i de terminis que això 

suposa.  

L’adequació a la normativa ambiental ha estat un dels àmbits més modificats per 

aquesta llei, tot aplicant una simplificació dels procediments i adequant-los a les 

realitats i particularitats de cada sector, sense minvar la protecció mediambiental.  

La llei de Simplificació i millorament de la regulació incideix molt especialment en la 

modificació del règim sancionador de moltes normatives per tal d’aplicar una 

normativa més racional i adaptada a l’actual entorn econòmic. 

Des de l’inici de la legislatura, el Govern ha iniciat un procés de reestructuració del 

sector públic, per tal de generar estalvis directes i convertir la Generalitat en una 

administració àgil, eficient, propera als ciutadans, transparent i competitiva.  

Per aconseguir-ho, el Govern ha elaborat una sèrie de mesures adreçades a suprimir 

organismes públics (per exemple, el Laboratori General d’Assaigs i Investigació i 

l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil), concentrar-ne i/o fusionar-ne 

d’altres, integrar en un departament els àmbits competencials que fins ara assumien 

organismes externs, reduir el nombre i la composició dels òrgans de govern de la 

majoria d’organismes públics, i en definitiva, tot un seguit de mesures adreçades a 

l’aprimament i l’austeritat de l’administració pública. Mesures que recull la Llei 

11/2011 de Reestructuració del Sector Públic per a agilitar l’activitat administrativa. 

Aquestes 3 normatives modifiquen 80 lleis, deroguen totalment 4 i parcialment 6. 

L’estalvi que suposen aquestes modificacions en càrregues administratives supera els 

11 milions d’euros, mentre que l’estalvi en costos d’oportunitats (impost del temps) és 

de 73,6 milions d’euros. A aquests estalvis de caràcter anual, cal afegir estalvis a nivell 

sectorial per un valor superior als 178 milions. En total, l’estalvi global que aportaran 

aquestes 3 lleis a ciutadans i empreses serà superior als 263 milions d’euros. 
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LLEI 9/2011 de PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

L’Estratègia Europa 2020 determina que la reactivació econòmica serà possible gràcies a l’impuls 
de l’activitat empresarial. Per aquest motiu, el Govern conscient de la manca de liquiditat i 
crèdit públic i privat, va elaborar una sèrie de mesures normatives per poder ajudar a les 
empreses i entitats a través de l’eliminació de traves burocràtiques, tràmits administratius i 
taxes econòmiques.  

D’acord amb el primer objectiu del Govern i del país per aquesta legislatura, com és la 
reactivació econòmica i la reducció de l’atur, el Parlament va aprovar el 29 de desembre de 
2011 la primera Llei Òmnibus adreçada a facilitar l’impuls de l’activitat productiva. 

L’objectiu principal de la primera llei Òmnibus és permetre als sectors productius del país un 
estalvi econòmic, directe i indirecte, a través de l’eliminació no només de les càrregues 
administratives sinó també de l’impost del temps que suposa per a les empreses els retards i les 
demores en obtenir permisos i autoritzacions. 

La nova llei modifica un total de 16 normes amb rang de llei, introduint mesures d’agilitat 
normativa i de reducció i eliminació de tràmits administratius per tal d’alleugerar i simplificar la 
relació entre l’administració pública i el sector privat.  

També pensant en els emprenedors, aquesta nova normativa permet la posada en marxa de 
noves activitats d’una manera més fàcil, ràpida i àgil per tal de facilitar que les persones i 
empreses amb iniciativa empresarial puguin engegar els seus projectes de manera immediata.  

En definitiva es tracta de redefinir el paper de l’administració i la seva relació amb els agents 
econòmics del país, convertint-la en una administració propera i facilitadora, que lluny de ser un 
aparell rígid i inflexible, esdevingui un instrument àgil i modern, adaptat a les noves necessitats 
dels diversos sectors productius. 

La llei 9/2011 s’estructura en quatre gran àmbits: agroambiental, econòmic, sanitari i territorial, 
i compta amb un total de 179 articles, una disposició addicional, sis disposicions transitòries, un 
disposició derogatòria i una disposició final. 
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TÍTOL I: Àmbit Agroambiental 

 

Capítol I: 

Modificació de l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ens locals, activitats industrials i comercials. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació dels terminis d’aplicació de la normativa 
- Simplificació per exclusió de la norma de determinades activitats. 
- Eliminar tràmits 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic per a empreses i ens locals 
- Facilitar la reactivació econòmica 
- Flexibilitat normativa 
- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Major flexibilitat (increment del termini en 2 anys) per a empreses i ajuntaments, per a 
l’adaptació a la norma, amb l'estalvi econòmic que suposa.  

Resten 100.000 punts d’enllumenat públic per adequar, aquest fet comportarà un estalvi de 
150 milions d’euros.  

A més, s'incorpora l’exempció del compliment de la legislació per a empreses que requereixen 
instal·lacions específiques d'il·luminació. 

L’associació d’empreses químiques de Tarragona ha valorat que aquests canvis suposen un 
estalvi de 54 milions d’euros per a les empreses afiliades. 

Normativa modificada: 

Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

3-5 
S’exclou de l'àmbit d'aplicació de la Llei els espais de les instal·lacions industrials 
que funcionen 24 hores al dia a l'aire lliure i que requereixen condicions 
d'il·luminació específiques per seguretat industrial o del lloc de treball. 
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3-5 S'incorpora que els casos excepcionals i d'especificitats de la norma han de tenir 
en compte l'ús de sistemes d'il·luminació més eficients. 

3-5 
S'amplia el termini en 2 anys (del 31 de desembre del 2011 al 31 de desembre del 
2013) per a l'adaptació de les empreses i les administracions a les normes 
d'enllumenament exterior, vinculades a la contaminació lluminosa. 
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Capítol II: 

Modificació de la normativa de contractes de conreu. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Particulars, sector agrícola. 

Tipus de modificacions: 

- Mesures d’agilitat normativa. 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic  
- Facilitar la reactivació econòmica 
- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Facilita l'activitat econòmica dels contractes de conreu en el sector agrari  als particulars, sense 
preferència de la Generalitat com fins al moment.   

Augmenta la seguretat jurídica del contracte entre les parts i es dóna plena cobertura a la 
llibertat de pactes. 

A més, es simplifiquen i s'agilitzen els tràmits administratius, amb el conseqüent estalvi 
econòmic, valorat en 3.837,5 €. 

Normativa modificada: 

Llei 1/2008 de contractes de conreu. 

Departament/s implicats: 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

6 
Es deixa sense contingut el capítol VI  de la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de 
contractes de conreu, relatiu al dret d’adquisició preferent de finques de conreu 
de la Generalitat. 

6 S'elimina el Registre Administratiu de Contractes de Conreu, i en conseqüència, els 
procediments associats. 

6 
S'elimina l'obligació de comunicació de les parts contractants al Departament 
d'Agricultura,  de la formalització d'un contracte de conreu als efectes d'inscriure'l 
en el Registre Administratiu de Contractes de Conreu. 
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Capítol III: 

Modificació de la normativa de protecció dels animals. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadania, agents de l’autoritat, sector ramader. 

Tipus de modificacions: 

- Mesures concretes 
- Simplificació dels tràmits administratius 

Objectiu de les mesures: 

- Major seguretat 
- Estalvi econòmic 

Beneficis aportats: 

Millora la seguretat de les persones i dels ramaders, així com la gestió de les gosseres dels 
ajuntaments. A més facilita l'actuació en cas d'atac de gossos, gats o fures ensalvatgides a 
persones, ramats i espècies protegides. 

Normativa modificada: 

Decret Legislatiu 2/2008 de la Llei de Protecció dels animals. 

Departament/s implicats: 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

7 
S'autoritza la captura d'animals domèstics ensalvatgits (gats, gossos o fures) en el 
cas d'atacs a persones. A més, es permet als agents de l'autoritat fer ús d'armes de 
foc en cas que aquests animals ataquin persones, ramats o animals protegits. 
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Capítol IV: 

Modificació de la normativa de residus. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Gestors, productors de residus, administració local i Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

Tipus de modificacions: 

- Modificació dels terminis d’aplicació de la normativa 
- Modificació del nombre i composició dels membres d’organismes públics 
- Reducció/supressió d’òrgans públics 
- Simplificació dels tràmits administratius 
- Substitució del règim d’autorització pel de comunicació 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic 
- Simplificació administrativa 
- Reactivació de l’activitat econòmica 
- Flexibilitat normativa 

Beneficis aportats: 

Facilita l'activitat del sector reduint tràmits per als gestors de residus, el que representa un 
estalvi econòmic i de temps per a les empreses del sector. 

S’elimina el Consell Assessor de Gestió dels Residus Industrials de Catalunya amb el 
conseqüent impacte d’estalvi econòmic. Es modifiquen i redueixen els membres del Consell de 
Direcció i del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya suposant un estalvi 
econòmic, una major flexibilització i major eficiència en la gestió de l'entitat. 

En termes quantitatius suposa un estalvi de 123.365 € en càrregues administratives i 9.144.828 
€ en costos d'oportunitat. 

Normativa modificada: 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

8-21 

Estableix un termini de 12 mesos per a la resolució d'un procediment sancionador 
(abans 6 mesos) i d’un procediment de declaració de sòl contaminat (abans 3 
mesos). Mitjançant aquest procediment, s’obliga a realitzar les actuacions 
necessàries per netejar i recuperar aquest sòl, i ha de ser objecte de nota marginal 
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en el Registre de la Propietat. S’amplia així el termini per a què es produeixi la 
caducitat dels esmentats procediments i s’evita l’inici de nous procediments a 
causa de la declaració de caducitat. 

8-21 

Se substitueix el règim d’autorització expressa de l’administració per la 
comunicació prèvia en els següents casos: eliminació de residus no especials en el 
propi centre i valorització de residus no especials (cal exempció expressa del 
departament competent en matèria de residus), recollida de residus sense 
instal·lació associada, transport de residus i quan es tracti d'un negociant o agent. 

8-21 

Es modifica la composició del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) i del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 
Catalunya, que passa d'estar especificades a la Llei a ser determinades per Acord 
de Govern i reglament, respectivament. 

8-21 Se suprimeix el Consell Assessor de Gestió de Residus Industrials de Catalunya. 

8-21 Es concreta el règim sancionador, reordenant les infraccions d’acord als efectes 
mediambientals de les mateixes. 

8-21 

Es modifica el règim de la competència sancionadora tot redistribuint la quantia 
de les sancions a fi i efecte d’obtenir agilitat en el procés. S’incrementen els 
imports de les sancions que es poden posar, per infraccions molt greus, els 
alcaldes i el president de l’Agència de Residus de Catalunya, entre d’altres. 
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Capítol V: 

Modificació de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Titulars d'activitats amb incidència ambiental: sector ramader, industrial, mineria, comercial, 
de serveis o altres. Col·legis professionals. Administració local. Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació dels tràmits administratius 
- Modificació dels criteris d’autorització i règim de comunicació 
- Mesures d’agilitat normativa 
- Modificació dels terminis d’aplicació de la normativa 
- Simplificació/concentració d’organismes públics 
- Modificació/reducció del nombre de membres dels organismes públics 
- Modificació de les funcions d’organismes públics 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic 
- Simplificació administrativa 
- Reactivació de l’activitat econòmica 
- Flexibilitat normativa 
- Eficiència 
- Agilització de tràmits administratius  

Beneficis aportats: 

Major facilitat i agilització en el tràmits per a les empreses que suposa un estalvi econòmic i 
burocràtic important. En aquest sentit, s’estima una reducció dels costos associats a les 
càrregues administratives (6.823.676 €) i en costos d'oportunitat (17.781.404 €). S’ha 
potenciat al màxim el silenci positiu, l’obertura d’activitats econòmiques mitjançant el règim 
de comunicació i la reducció dels tràmits ambientals a la meitat, quan el que es vol és introduir 
un canvi en l’activitat existent. 

En el cas de les activitats que passen del règim d’autorització ambiental al de llicència 
ambiental, suposa un estalvi mitjà de 5.600 €, sense que aquest fet suposi en cap cas una 
reducció dels requeriments ambientals. En el mateix sentit, la simplificació del règim de 
llicència ambiental al de comunicació suposa un estalvi mitjà de 5.573 €, ja que la pròpia llei 
determina que els operadors assumeixen la responsabilitat de tenir tots els requisits i 
condicions per a l’obertura. 

Aquesta simplificació en el règim d’autorització, llicència i comunicació a més d’un estalvi 
econòmic també comporta un estalvi en temps, ja que en el primer cas (d’autorització 
ambiental a llicència) es pot reduir el termini per a l’inici de les activitats de 10 a només 6 
mesos, i en el segon cas, (de llicència a comunicació) de 6 mesos a cap (efecte immediat). 
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El 95% dels tràmits de prevenció ambiental que realitzen les activitats industrials i comercials 
gaudiran del silenci positiu, mentre que fins ara només el 45% en gaudien. Només restarà en 
silenci negatiu el tràmit per a l’autorització inicial d’obertura d’activitats amb incidència alta o 
molt alta. 

En les modificacions de l’activitat, l’avaluació ambiental només s’aplicarà en aquells supòsits 
molt raonats, tal i com es fa a la resta d’Europa, evitant de nou un procés d’autorització 
d’entre 10 mesos i 3 anys. 

Els controls ambientals periòdics es regularitzen segons la incidència ambiental. Així s’eviten 
incongruències com, per exemple, el cas de dues activitats idèntiques autoritzades amb uns 
anys de diferència, la primera es sotmeti a un control cada 2 anys i la segona cada 4 anys. 

Ara desapareix l’obligació de legalitzar-se de nou les activitats amb llicència municipal abans de 
final de 2011, i només caldrà que passin un control abans de finals de 2013 on es regularitzarà 
en cas de discrepància ambiental. En aquesta situació es troben prop de la meitat d’empreses 
del país.  

Aquest estalvi econòmic i en temps facilita l’inici de les activitats econòmiques i, per tant, la 
reactivació de l’economia productiva del país. Destaca les importants modificacions que 
facilitaran la dinamització i l'augment de productivitat del sector ramader. Per exemple, en el 
cas d’obertura d’una explotació de pollastres d’engreix de 60.000 places, amb la normativa 
anterior la presentació de tota la documentació necessària per obrir l’establiment tenia un 
cost d’uns 30.000 € i un termini de 10 mesos a partir de la data de la sol·licitud. Ara, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei Òmnibus, el mateix procediment tindrà un cost d’uns 
20.000€ i el termini serà de 6 mesos des de la data de la sol·licitud.  

Normativa modificada: 

Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

22-53 

Es simplifiquen tràmits de la llei, es modifiquen i s'exclouen requisits, i s'escurcen 
terminis per agilitzar el procediment administratiu. En aquest sentit, s'exclouen 
del concepte de modificacions substancials les modificacions o les ampliacions que 
només impliquen un canvi del codi en el qual ha estat classificada prèviament 
l'activitat, tant si aquest canvi es produeix en relació al propi annex com si el canvi 
d'activitat comporta canviar d'annex. 

22-53 
Es suprimeix l’obligació de comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o 
llicència ambientals qualsevol modificació, substancial o no, que es proposi de dur 
a terme a l’activitat. 

22-53 

Amb l’aprovació d’aquesta llei, les activitats incloses al nou annex 1.2b que abans 
s’havien de sotmetre al règim d’autorització amb avaluació ambiental ja no 
necessitaran obtenir la declaració d’impacte ambiental. Ara, aquestes activitats 
(detallades a l'annex 1.1 i 1.2 de la llei) tindran un procés de decisió prèvia sobre la 
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necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental, però no a la 
declaració ambiental. D'aquesta manera, un menor nombre d'activitats hauran de 
fer la declaració d'impacte ambiental. 

22-53 

S'elimina el  procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte 
ambiental a determinades activitats de l'annex II de la llei, que hauran de 
presentar declaració ambiental. Així es simplifica el procediment i els requisits 
d'atorgament de llicència ambiental. 

22-53 Es permet el règim de comunicació ambiental de les activitats ramaderes que no 
tinguin una incidència especial sobre el medi. 

22-53 
Es precisa que per tal de fixar el valor límit d’emissió d’una activitat determinada 
cal tenir en compte la normativa en vigor en el moment de la intervenció 
administrativa. 

22-53 

Modifica les classificacions dels Annexos, principalment de les activitats 
ramaderes, flexibilitzant i augmentat els límits màxims productius, de tal manera 
que es redueixen les càrregues i obligacions dels titulars. En aquest sentit, hi 
hauran menys explotacions ramaderes que hauran de fer la tramitació ambiental. 

22-53 En la definició dels valors d'emissió de les activitats dels annexos I.2, I.3 i II, es 
flexibilitzen els criteris de determinació dels mateixos. 

22-53 

S'amplien les funcions de la Ponència ambiental, que ara també formularà la  
decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental en cas 
que sigui necessari. D'aquesta manera es dóna més seguretat jurídica i s'estalvia 
temps. 

22-53 Es redueix de 10 a 8 mesos el termini de resolució del procediment d’autorització 
ambiental de les activitats de l’annex I.1. 

22-53 En el cas de les activitats incloses a l’article 33.1 només cal aportar l’estudi 
d’impacte ambiental si ho resol prèviament la ponència ambiental. 

22-53 L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada exercirà les funcions de suport als òrgans 
ambientals municipals i comarcals. 

22-53 

En relació a les revisions periòdiques s’estableix un nou apartat que concreta com 
es realitzen. Es regularitzen totes les activitats sota el mateix paraigües, establint 
la periodicitat dels controls segons la incidència ambiental i no l’any d’autorització. 
En el cas d’activitats amb la certificació del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la 
Unió Europea (EMAS) s'introdueix un sistema de revisió més simple. 

22-53 
S’estableix que per les activitats ramaderes de l’annex III subjectes al règim de 
comunicació el pla de dejeccions ramaderes ha d’estar informat favorablement pel 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia. 

22-53 
El departament competent en matèria d’agricultura i ramadera executarà el Pla de 
control de la gestió de les dejeccions ramaderes, al qual quedaran subjectes les 
activitats ramaderes. 

22-53 Es simplifica la composició de la Comissió d’Avaluació i Seguiment de l’aplicació de 
la llei. 

22-53 S’estableix la possibilitat d’exercici de funcions de comprovació i verificació 
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documental per a l’Administració per part dels col·legis professionals. 

22-53 

Les activitats que disposen de llicència d’activitats en el moment d’entrada en 
vigor, caducava a finals del 2011. Amb la nova llei queden convalidades a efectes 
de la llicència ambiental i evita haver de legalitzar-se de nou. Només caldrà que 
passin un control abans de final de 2013. 

DT1ª 

Per garantir la seguretat jurídica dels procediments iniciats abans de l'entrada en 
vigor de la present llei, concretament de les activitats incloses a l'annex I.2. i les de 
l'annex II, se li aplicarà el règim legal del moment d'inici de l'expedient 
administratiu. 

DT2ª 
Per garantir la seguretat jurídica dels procediments d'activitats ramaderes que 
contenen autorització ambiental o llicència ambiental, se'ls aplicarà el règim de 
control establert a les respectives autoritzacions. 
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Capítol VI: 

Modificació de la normativa d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Sector de la pesca, de l’oci i el turisme. Federacions de pesca i Societats de pescadors. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació dels tràmits administratius 
- Modificació del règim sancionador 

Objectiu de les mesures: 

- Reactivació de l’activitat econòmica 
- Eficiència 
- Agilització de tràmits administratius  

Beneficis aportats: 

Les modificacions introduïdes beneficiaran la promoció econòmica i turística de les comarques 
de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès. 

La major participació del sector en la gestió i planificació piscícola contribuirà a fomentar 
l’activitat de la pesca i el desenvolupament socioeconòmic dels sectors relacionats. 

El sector turístic es pot veure beneficiat per una major afluència dels aficionats a la pesca de 
esportiva, que podria arribar a ser de 12.000 jornades de pesca l’any, amb la conseqüent 
repercussió en el sector hoteler i gastronòmic. 

El total de pernoctacions anuals d’aquestes comarques és de 708.948, i es calcula que la nova 
activitat derivada de les modificacions normatives podrien permetre un augment, en termes 
bruts, de 296,6 MEUR del PIB conjunt d’aquestes cinc comarques, representant un 1,69% 
d’augment percentual d’aquest PIB conjunt. 

Normativa modificada: 

Llei 22/2009 d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. 

Departament/s implicats: 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Empresa i Ocupació 
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Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

54-65 El Departament podrà col·laborar amb la Federació Catalana de Pesca o altres 
entitats, per al desenvolupament de la Llei. 

54-65 Les mides de captura dels peixos es determinaran a través d'un Pla d'ordenació i 
no per reglament. 

54-65 Es permet la pesca amb mort a les aigües de reserva genètica que no són 
considerades refugis de pesca. 

54-65 Es dóna preferència a les societats de pescadors locals en la pesca del seu 
municipi. 

54-65 Es modifica la senyalització dels trams de riu on es pot practicar la pesca, fent-la 
menys estricta i quantitativa. 

54-65 Es simplifica la pesca de salmònids en aigües d'embassaments. 

54-65 Es reintrodueix la figura de guarda fluvial com a responsable de vigilància. 

54-65 Es redueixen al 50% l'import màxim i rang de les sancions. 
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Capítol VII: 

Modificació de la normativa de pesca i acció marítimes. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Sector pesquer, oci i turisme. Centres d’activitat marítima. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació dels criteris d’autorització i règim de comunicació 
- Mesures d’agilitat normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Reactivació de l’activitat econòmica 
- Agilització de tràmits administratius  

Beneficis aportats: 

Facilita l'activitat econòmica dels sector, simplificant i agilitzant els tràmits per a l'obertura i 
funcionament de centres d'activitats marítimes. 

La modificació normativa implica una reducció de 2.300 € anuals en termes de càrregues 
administratives, i un estalvi de 283.382 € en costos d’oportunitat. 

Normativa modificada: 

Llei 2/2010,  de pesca i acció marítimes. 

Departament/s implicats: 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

66-70 Es reconeix les llicències de pesca a persones sense embarcació. 

66-70 Es canvia el règim d'autorització pel de comunicació prèvia per a l'obertura i 
funcionament dels centres d'activitats marítimes. 
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TÍTOL II: Àmbit Econòmic 

 

Capítol I: 

Modificació de la normativa sobre comerç interior. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Comerciants 

Tipus de modificacions: 

- Modificació del règim sancionador 

Objectiu de les mesures: 

- Facilitar l’activitat econòmica 

Beneficis aportats: 

Es redueixen les sancions per infraccions i s'incorporen sancions als clients de venda il·legal. 

Normativa modificada: 

Decret legislatiu 1/1993 sobre comerç interior. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

71-72 

Les modificacions que s’introdueixen són d’una banda, tipificació i l’import de les 
sancions i, de l’altra, s’incorpora que els responsables de les infraccions són les 
persones que hi participen (els que faciliten la compra i també els que adquireixen 
els béns). 

71-72 

Es redueixen les sancions per infraccions en matèria d'ordenació de comerç. 
Concretament les lleus passen de 60.000 € a 20.000€., les greus de 60.001-
300.000€ a 20.001-100.000€ i les molt greus de 300.001-600.000€ a 100.001-
500.000€. 
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Capítol II: 

Modificació de la normativa de turisme. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Sector turístic, agències de viatges, particulars. 

Tipus de modificacions: 

- Actualització i adaptació normativa 
- Modificació del règim d’autorització i comunicació 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Facilitar l’activitat econòmica 
- Agilització de tràmits administratius 

Beneficis aportats: 

Es simplifiquen els criteris per a l’inici de l’activitat amb el règim de comunicació i es consolida 
la inscripció d’ofici en el Registre de Turisme de Catalunya. 

Les modificacions introduïdes comporten un estalvi de 3.170€ anuals en termes de càrregues 
administratives i 30.522.250 € anuals en costos d’oportunitat.  

El fet d'incorporar els Habitatges d'ús turístic (HUT) dins l'oferta turística reglada permetrà 
identificar i categoritzar aquest tipus d’allotjament dins l’ordenació turística, garantirà els 
estàndards mínims de qualitat i millorarà la seva promoció, en benefici dels consumidors i 
usuaris. 

Les millores introduïdes per la Llei Òmnibus a la normativa de Turisme ha permès reforçar els 
mecanismes de reacció contra la prestació de serveis turístics de manera il·legal i contra 
l'intrusisme. 

Normativa modificada: 

Llei 13/2002 de Turisme de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

73-105 S’incorporen els habitatges d’ús turístic dins l’oferta turística reglada, per tal de 
dotar de seguretat i qualitat al sector. 

73-105 En l’inici d’activitat dels allotjaments turístics es consolida la inscripció d’ofici al 
Registre de Turisme de Catalunya. 
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73-105 
Els habitatges d’ús turístic (HUT) passen a estar regulats per la normativa turística. 
No els caldrà una llicència prèvia d’activitat sinó que se’ls hi aplicarà el règim de 
comunicació municipal. 

73-105 Els titulars dels habitatges turístics seran considerats com empresa turística a tots 
els efectes; podran ser tancats en cas d’incompliment dels requisits legals. 

73-105 

S'estableix la diferència entre apartaments turístics, establiments d’allotjament 
turístic amb consideració de local públic i que han de prestar necessàriament 
serveis turístics, dels habitatges d'ús turístic, habitatges dotats de la corresponent 
cèdula d’habitabilitat. 

73-105 S'ajusta la normativa de les agències de viatges a la directiva comunitària de 
serveis, per facilitar la seva activitat. 
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Capítol III: 

Modificació de la normativa d’horaris comercials. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Comerç i turisme. Administracions locals. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació del règim sancionador 
- Modificació dels terminis d’aplicació de la normativa 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Facilitar l’activitat econòmica 
- Estalvi econòmic 

Beneficis aportats: 

Les pròrrogues en les excepcions de municipi turístic mitjançant una declaració responsable és 
un procediment més àgil que ha de permetre la dinamització i l'impuls del comerç en aquests 
municipis. 

Abans es requeria que l'administració hi intervingués. Ara l'empresa és qui fa la declaració 
responsable. 

Normativa modificada: 

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

106-108 

Es posa fi al caràcter il·limitat i permanent de les excepcions dels municipis que 
han estat qualificats com a turístics en matèria d’horaris comercials. En dos anys, 
es revisaran totes les declaracions relatives a aquesta excepció que foren 
atorgades sense un termini de vigència.  

106-108 

Les excepcions de municipi turístic poden ser prorrogades successivament, 
mitjançant declaració responsable, sempre que continuïn vigents els requisits que 
van determinar la qualificació del municipi turístic a efectes d'horaris comercials. 
La durada de cada una de les pròrrogues no pot ser superior a la del període de 
vigència inicial. 
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106-108 
Disminueixen els imports de les infraccions tipificades: infraccions lleus (de 60.000 
a 20.000€); les greus (60.001-300.500€ a 20.001-300.000€) i les molt greus 
(300.501-600.000€ a 300.001-600.000€). 

DT3ª 
Les excepcions en matèria d'horaris comercials existents sense termini derivades 
de la qualificació de municipi turístic es revisaran als 2 anys de l’entrada vigor de la 
llei.  
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Capítol IV: 

Modificació de la normativa de creació de l’Agència Catalana del Consum. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Consumidors i productors. Agència Catalana del Consum. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de les funcions 
- Modificació/reducció del nombre de membres dels organismes públics 

Objectiu de les mesures: 

- Transparència i informació al ciutadà 
- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Es reforça la protecció dels col·lectius més vulnerables  a partir de la promoció de la informació 
a agents econòmics, usuaris i consumidors. 

Simplificació administrativa. 

Normativa modificada: 

Llei 9/2004, 24 desembre, creació de l'Agència Catalana del Consum. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus: 

109-111 S'amplien les funcions d'informació als usuaris i consumidors de l'Agència, 
especialment pel que fa als controls dels productes alimentaris. 

109-111 

Es redueix el nombre de membres al Consell de Direcció en representació de la 
Generalitat (de 14 a 7 membres) i també el nombre de representants dels ens 
locals (de 4 a 2). Es manté el vocal en representació de les organitzacions 
professionals agràries més representatives. 
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Capítol V: 

Modificació de la normativa d’ordenació dels equipaments comercials. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Comerciants. Administracions locals. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació del règim sancionador 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic 
- Facilitar l’activitat econòmica 

Beneficis aportats: 

Les modificacions introdueixen millores en la regulació per tal d'incrementar l'activitat 
econòmica, buscant l'equilibri entre els diferents tipus de comerç i sense perjudicar les 
empreses ja establertes. 

Es facilita la implantació de centres d’innovació tecnològica i de disseny vinculats a activitats 
de consum, i per tant, es beneficia la creació d’ocupació. 

Normativa modificada: 

Decret llei 1/2009, de 22 desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. 

Decret 379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments 
comercials. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

112-120 
Es reforça l’ordenació unitària del teixit residencial urbà amb la definició del 
concepte d’àrees residencials en l’àmbit de les Trames Urbanes Consolidades 
(TUC).  

112-120 

S'incorpora una disposició addicional en la que es contempla que els centres 
d'innovació tecnològica (o centres de disseny) que estan vinculats a activitats de 
consum, poden implantar un petit establiment comercial quan donin ocupació a 
més de 50 treballadors. S'amplia aquesta possibilitat permeten la implantació d’un 
equipament comercial mitjà quan el centre d'innovació i/o disseny doni ocupació 
directa i permanent a més de 100 treballadors/es.  

112-120 Es modifica una disposició addicional per tal d’assimilar a la Trama Urbana 
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Consolidada (TUC) les concentracions comercials identificades al Pla Territorial 
Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC). També s’assimilen a la TUC els 
recintes comercials amb llicència atorgada en aplicació de la Llei 18/2005, sempre 
que no sobrepassin la superfície de venda que els va ser concedida. 

112-120 

Es redueixen les sancions per infraccions en matèria d'ordenació de comerç. 
Concretament les lleus passen de 60.000 € a 20.000€., les greus de 60.001-
300.000€ a 20.001-100.000€ i les molt greus de 300.001-600.000€ a 100.001-
500.000€. 

DA 

Les concentracions comercials consolidades en el moment d’entrada en vigor del 
Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC), però no identificades 
per aquest Pla, seran igualment reconegudes i, per tant, podran assimilar-se a la 
Trama Urbana Consolidada (TUC). 

DT6ª Es reforça el model de ciutat compacta amb la limitació de la possibilitat de crear 
nous equipaments fora de les Trames Urbanes Consolidades (TUC). 
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Capítol VI: 

Modificació de la normativa del Codi de Consum de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Productors i consumidors. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació del règim sancionador 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic 
- Eficiència 
- Transparència i informació al ciutadà 

Beneficis aportats: 

Les modificacions introduïdes ofereixen més garanties pels consumidors i empresaris. 

L'estimació que fa el Govern sobre la reducció en càrregues administratives és de 540.000€. 

Normativa modificada: 

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

121-131 
Totes les màquines de dispensació de béns hauran d'emetre un comprovant de la 
transacció, per tal d'augmentar les garanties dels consumidors. El termini 
d'adaptació de les empreses a aquesta normativa serà de 5 anys. 

121-131 Les concessionàries d'autopistes hauran d'informar als usuaris de les incidències 
que afectin a la fluïdesa i la seguretat del trànsit en els accessos a aquestes vies. 

121-131 
S'introdueix diferents graus de sancions en funció dels efectes de les infraccions. 
Possibilitat d’excloure, mitjançant reglament, l'obligació de disposar de telèfon 
gratuït d'atenció al client per part de les petites empreses. 
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TÍTOL III: Àmbit Sanitari 

 

Capítol I: 

Modificació de la normativa de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Productors i consumidors de begudes alcohòliques. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació del règim sancionador 

Objectiu de les mesures: 

- Facilitar l’activitat econòmica 

Beneficis aportats: 

Facilita als productors de begudes alcohòliques la promoció d’aquestes amb finalitats 
comercials. 

Normativa modificada: 

Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència. 

Departament/s implicats: 

Salut 

Alimentació, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

132 

Es modifica la normativa que prohibia qualsevol tipus de promoció de begudes 
alcohòliques, per tal de tenir en compte les necessitats comercials i promocionals, 
per exemple en fires, congressos i altres esdeveniments de caràcter professional i 
comercial del sector: es permetrà la promoció de begudes alcohòliques, sempre i 
quan, no es faci amb finalitats de consum abusiu (per exemple les promocions de 
2x1, barra lliure, etc.). 
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TÍTOL IV: Àmbit del Territori 

 

Capítol I: 

Modificació de la normativa de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Usuaris del transport públic per carretera. Empreses concessionàries de transport. 

Tipus de modificacions: 

- Supressió d’organismes públics 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Facilitar l’activitat econòmica 
- Simplificació administrativa 
- Eficiència 
- Estalvi econòmic 

Beneficis aportats: 

Amb el doble objectiu de dinamitzar la competitivitat econòmica del sector del transport 
públic i propiciar que aquesta competència beneficiï l’oferta de serveis per als usuaris, 
s’incrementa el grau de competència del mercat del transport interurbà per carretera, d’acord 
amb el que recomanen els reglaments europeus i l’Autoritat Catalana de la Competència. 

La modificació dels terminis de concessió a períodes més curts permet afavorir la 
competitivitat entre companyies i acaba beneficiant a l'usuari, ja que les empreses de 
transport s'esforçaran més sovint en millorar el servei i presentar bones ofertes per guanyar la 
concessió.  

D’altra banda, s’atorga la condició d'agent de l'autoritat als treballadors d'empreses de 
transport públic, fet que transformarà en delicte qualsevol agressió a aquest personal i, de 
retruc, reforçarà la seva tasca d'inspecció i vigilància. 

Normativa modificada: 

Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 
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Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

133-147 

Es redueix de 25 a 10 anys el termini de concessió dels serveis de transport públic 
interurbà per carretera, cosa que acabarà beneficiant a l'usuari, ja que es 
convocaran concursos amb més freqüència i les companyies implantaran noves 
millores el servei per guanyar la concessió una altra vegada. De retruc, s’obre les 
portes a la competència possibilitant canvis d’operador, tot i que la majoria de 
concessions vigents no finalitzen fins l’any 2028. 

133-147 

S’eliminen les concessions de serveis zonals, cosa que elimina un tipus de 
concessions que eren molt restrictives per la competència i podien suposar 
excessius avantatges pels concessionaris. Fins al moment, no s’havia atorgat cap 
concessió d’aquestes característiques. 

133-147 Les empreses ferroviàries podran oferir servei d’autobús complementari del seu 
servei per portar el client de l’estació fins a la seva destinació. 

133-147 
En el cas de sancions a empreses, s’ha introduït l’opció de reducció de la sanció en 
un 25% en el cas que el pagament es realitzi en el termini d’un mes des de la 
notificació de l’expedient sancionador. 

133-147 
S’elimina qualsevol referència a les tarifes aplicables als serveis discrecionals, 
donat que aquests ja es regeixen per les regles de la lliure competència, i, per tant, 
s’acota la Llei als serveis públics de titularitat de l’Administració.  

133-147 

Els treballadors de les empreses de transport públic passen a ser considerats 
agents de l’autoritat, cosa que reforçarà la seva tasca d'inspecció i vigilància ja que 
qualsevol agressió a aquest personal podrà ser considerada delicte. S’equiparen 
així al personal de les empreses ferroviàries. 

133-147 

Desapareix la Comissió de Transports de Catalunya, òrgan consultiu i assessor en 
matèria de transport per carretera, ja que part de les seves funcions han estat 
assumides pel Consell Català de la Mobilitat. Aquest fet permetrà agilitar el 
procediment d’atorgament de noves concessions. 
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Capítol II: 

Modificació de la normativa del dret a l’habitatge. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans. Promotors i constructors. Administracions locals. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació de tràmits administratius 
- Mesures d’agilitat administrativa 
- Actualització i adaptació normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Facilitar l’activitat econòmica 
- Estalvi econòmic 

Beneficis aportats: 

La finalitat d’aquesta modificació és facilitar l’accés a l’habitatge de la ciutadania per evitar 
l’exclusió social residencial i reactivar el sector immobiliari. Així, mesures com la flexibilització 
del termini de protecció o la regulació dels contractes de propietat compartida tenen com a 
objectiu adaptar la Llei a la realitat actual. 

En efecte, la flexibilització de les condicions d'accés als habitatges permetrà mobilitzar l'estoc 
d'habitatge protegit que estava buit (més de 3.000 pisos) i mobilitzar el mercat immobiliari. 

L'eliminació del lloguer forçós, a més de ser una mesura de difícil aplicació, era un compromís 
programàtic que retorna la seguretat jurídica als propietaris d'habitatges. 

També els ens locals es veuran beneficiats per l'eliminació de reserves obligatòries i per 
l'eliminació dels informes preceptius addicionals que s'havien de fer. 

La modificació de la Llei permetrà estalviar 500.000 euros en càrregues administratives, a 
causa de la de les modificacions realitzades en el marc de la inspecció tècnica d'habitatges. 

Normativa modificada: 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret de l'habitatge. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

148-179 S’elimina el lloguer forçós, que obligava a llogar els pisos desocupats en zones amb 
una elevada demanda residencial, incrementant així la seguretat jurídica dels 
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propietaris d’habitatges.  

148-179 

Es flexibilitzen les condicions per optar a un habitatge protegit per adaptar-se a un 
mercat canviant: ja no calen ingressos mínims per l’opció de lloguer, s’obre l’opció 
a tenir un segon habitatge en casos concrets, i es permetrà als propietaris 
d’habitatge protegit comprar un segon habitatge en un termini de 5 anys. 

148-179 

Es flexibilitza el termini de protecció dels habitatges, en funció dels ajuts 
percebuts i l’origen del sòl on s’hagin edificat. Aquest canvi permet una major 
adaptació a l’actual moment i, fins i tot, a les necessitats acreditades d’aquesta 
tipologia d’habitatge. Mentre no s’aprovi el Decret que ho regula, el termini de 
qualificació és de 30 anys. 

148-179 
Els promotors seran els responsables d’adjudicar habitatges protegits de compra, 
sota criteris de publicitat i transparència. Els habitatges protegits de lloguer 
seguiran adjudicant-se mitjançant el Registre de sol·licitants d’habitatge protegit. 

148-179 

S’introdueixen canvis en la cèdula d’habitabilitat, tot tornant al concepte de 
mínims d’habitabilitat. Actualment, ja s’està tramitant la modificació del Decret 
d’habitabilitat per fer-lo més simple i flexible, donant més confiança als 
professionals i als empresaris que han de dissenyar els nous habitatges al nostre 
país. En aquest àmbit, també es pretén afavorir la transmissió d’habitatges, sense 
que es rebaixin les garanties dels consumidors. S’exonera la cèdula d’habitabilitat 
en els casos de transmissió en què l’ús no sigui d’habitatge, per exemple, 
rehabilitació o enderrocament. 

148-179 

Es regulen els contractes de propietat compartida, entesa com una formula 
d’accés i de promoció d’habitatges protegits intermèdia entre el lloguer i la 
propietat. Aquesta tipologia ha de permetre facilitar l’accés a l’habitatge de la 
ciutadania i la viabilitat de les promocions. 

148-179 

Es faciliten els tràmits per a la primera ocupació: s’elimina la llicència urbanística 
de la primera ocupació i en els habitatges protegits no caldrà la cèdula 
d’habitabilitat per a la contractació de serveis i subministraments, serà suficient 
amb la qualificació definitiva. 

148-179 Es suavitza l’obligació de disposar d’ascensor a edificis plurifamiliars de nova 
construcció. 

148-179 Els ajuntaments amb plans urbanístics aprovats tindran preferència amb la 
Generalitat quan es disposi de recursos econòmics. 

148-179 S’elimina l’obligació de reserva urbanística en sòl urbà destinat a protecció oficial, 
adequant-la a la necessitat real de cada municipi. 

148-179 Es suprimeix l’informe preceptiu de la Generalitat sobre les possibles afeccions del 
planejament urbanístic sobre l’ús residencial. 

148-179 
Les àrees amb forta demanda d’habitatges hauran de disposar d’un parc 
d’habitatges del 15% destinats a polítiques socials en un termini de 20 anys 
(segons les circumstàncies de cada municipi). 

148-179 Es crea una nova categoria d’habitatges anomenada “habitatges amb activitats 
econòmiques” i es regularan d’acord amb la normativa sectorial corresponent. 
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LLEI 10/2011 de SIMPLIFICACIÓ I MILLORAMENT DE LA 
REGULACIÓ NORMATIVA 

 

El Govern català ha apostat des del principi per una simplificació administrativa que converteixi 
la Generalitat de Catalunya en una administració moderna i àgil, al servei de les necessitats dels 
ciutadans.   

Un dels compromisos del Govern per aquesta legislatura és facilitar el desenvolupament 
empresarial i l’esperit emprenedor a través de la introducció de mesures normatives que facin 
efectiva la reducció de tràmits innecessaris i la simplificació dels procediments, tant per a les 
empreses com per al conjunt dels ciutadans. 

El creixement de l’administració i l’augment normatiu, en alguns casos, ha comportat un 
endarreriment en la resolució dels procediments i una superposició d’òrgans i funcions en els 
diferents àmbits administratius, quan l’objectiu hauria de ser justament el de facilitar els tràmits 
per a la ciutadania. 

En aquest sentit, la segona de les anomenades Lleis Òmnibus té per objecte l’agilitació dels 
tràmits administratius i dels processos per tal d’aconseguir una administració pública més àgil, 
eficaç i transparent.  

A través dels seus 189 articles, la Llei 10/2011 de Simplificació i Millorament de la Regulació 
Normativa modifica 32 normes amb rang de llei, per tal d’assolir una reordenació normativa 
efectiva, una simplificació de tràmits i una reducció de càrregues administratives per tal de 
facilitar l’accés i el desenvolupament de l’activitat empresarial dels ciutadans. 

Aquesta simplificació administrativa comporta un impuls per a la reactivació d’alguns sectors, 
aportant estalvis directes gràcies a la supressió de les obligacions de registres no imprescindibles 
i també altres càrregues burocràtiques. 

El conjunt de modificacions legals abasten àmbits com l’agroambiental, el cultural, l’esport, 
l’econòmic, el dret privat, la seguretat, el sociosanitari, el de territori i el procediment 
administratiu. 
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TÍTOL I: Àmbit Agroambiental 

 

Capítol I: 

Modificació de la normativa d’accés motoritzat al medi natural. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Sector de la motocicleta. Turisme i lleure. 

Tipus de modificacions: 

- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Impuls econòmic del sector de la motocicleta i del turisme 

Beneficis aportats: 

Permet la pràctica esportiva de moto en tot tipus de camins rurals i amplia els llocs on poden 
realitzar-se competicions a espais naturals. Dóna una major oportunitat i flexibilitat al sector. 

Normativa modificada: 

Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

3-4 
Es permet la circulació motoritzada en pistes i camins inferiors a 4 m d'amplada 
sempre hi quan es motivi i es basi amb un acord amb el titular dels vials que 
autoritzi aquesta circulació. 

3-4 S'autoritzen, excepcionalment, competicions esportives als espais naturals, prèvia 
autorització de l'òrgan gestor de l'espai. 
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Capítol II: 

Modificació de la normativa sobre qualitat agroalimentària. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Productors i envasadors de begudes alcohòliques. 

Tipus de modificacions: 

- Regulació normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Major control i seguretat dels productes 

Beneficis aportats: 

Major rigor i millora en la organització i gestió del Registre. 

Normativa modificada: 

Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. 

Departament/s implicats: 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

5 Determina que s'ha d'establir per reglament l'organització i el funcionament del 
Registre d'Envasadors i Embotelladors de Vins i Begudes Alcohòliques. 
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Capítol III: 

Modificació de la normativa sobre aigües de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Administradors hidràulics, promotors, administració local, productors de vins i olis. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació dels tràmits per a les empreses 
- Actualització normativa 
- Supressió d’organismes públics 
- Modificació de les funcions dels òrgans 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic 
- Impuls de l’economia productiva 
- Agilització dels tràmits administratius 

Beneficis aportats: 

El regant contribueix al finançament de les obres de rec dins la seva finca si les assumeix 
directament. Això permet a la Generalitat estalviar una percentatge del cost de les obres que 
realitza ja que una part del projecte podrà ser a càrrec del beneficiari. 

Aquesta modificació permet que la contribució econòmica pugui ser rebaixada del cost total a 
pagar si els beneficiaris es fan càrrec directament de l’execució d’una part de les obres, que 
seria la que comença en el límit de la seva finca. 

Amb aquesta modalitat es rebaixa l’aportació directa de l’Administració en el cost total de 
l’actuació, ja que una part del projecte podrà ser a càrrec econòmic del beneficiari. 

L’estalvi econòmic pel beneficiari recau tant en l’agilitat de contractació directa de les obres 
com en la possibilitat de negociació de preus que pugui obtenir per fer aquesta execució 
directa, i estarà en cada cas en funció del percentatge que representi sobre cada actuació, la 
part d’execució directa.  

D’altra banda, a aquest estalvi cal afegir el que es deriva de la modificació normativa, ja que 
s’elimina la garantia que havien de prestar sobre el total de l’aportació al cost total de l’obra, 
alliberant, per tant, avals i significant un estalvi en el seu cas d’interessos d’avals o altres 
garanties que haguessin constituït. 

Pel que fa a les almàsseres i els cellers, la modificació de la norma permet la gestió dels 
efluents de les almàsseres i dels cellers a través de l’aplicació al sòl amb finalitats agrícoles, fet 
que comporta una alternativa a l’abocament als sistemes de sanejament. Aquesta possibilitat 
redueix el risc d’aturades del centre productor com a conseqüència de l’incompliment de límits 
pel que fa a la legislació en matèria d’aigües. 

Respecte el sector agrícola la norma crea una referència legal que marca uns límits i unes 
prioritats que permetran una aplicació més raonada d’aquests efluents. 
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Paral·lelament, la modificació obre les portes a una gestió agrícola coherent, amb garanties i 
que alhora pot ajudar a reduir l’aplicació de fertilitzants minerals. 

El conjunt d’aquesta normativa preserva els drets de protecció del medi ambient reduint els 
abocaments directes a les aigües i reduint, així, la contaminació orgànica. En definitiva, 
aquesta millor regulació de les aplicacions agrícoles reduirà els riscos de contaminació de les 
aigües en aqüífers i aigües superficials. Per últim, també suposarà un estalvi econòmic gràcies 
a  la reducció del consum de fertilitzants minerals, fet que també farà estalviar energia i de 
recursos.  

Normativa modificada: 

Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre. 

Departament/s implicats: 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

6-19 
Supressió de l'Ens d'Abastament d'Aigua (ATLL) i assumpció de les seves funcions, 
patrimoni, personal, etc. per part de l'ACA; el personal de l'ATLL s'integra dins 
ACA. 

6-19 
Es crea l'òrgan col·legiat del Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat com a 
òrgan de govern, gestió i assessorament de l’ACA en relació a la gestió de les 
instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat. 

6-19 

Simplificació i redistribució de funcions entre diferents òrgans de l’ACA: bloca els 
òrgans de gestió en règim de participació de l'ACA a les comissions de 
desembassament i disminueix el nombre de vocals del Consell per a l'Ús 
Sostenible de l'Aigua a la meitat (de 50 a 25). 

6-19 
Obre la possibilitat a que l'ACA signi convenis d'explotació de les instal·lacions 
públiques i privades de la xarxa Ter-Llobregat amb les empreses o entitats a les 
que pertanyen les instal·lacions. 

6-19 

L'Informe de l'ACA emès per aprovar les normes urbanístiques ha d'especificar la 
responsabilitat dels promotors i/o propietaris del desenvolupament urbanístic de 
les despeses derivades de subministrament i depuració d'aigües. Clarifica la 
responsabilitat (municipals...) en nous casos de manca de sanejament en noves 
urbanitzacions. 

6-19 

Passa les competències d'elaboració de la planificació de les conques internes de 
Catalunya (CIC) de l'ACA al Govern. D'aquesta manera el Govern és el responsable 
de la elaboració i aprovació de la planificació de les CIC. El Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha de ser aprovat pel Govern. 

6-19 Inclou que els projectes d'interès prioritari de la Generalitat comportin la 
declaració d'urgent ocupació dels béns i serveis afectats. 

6-19 En els sistemes de contribució econòmica de les obres per part dels beneficiaris 
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(p.ex: regadius), s'estableix un compromís obligatori previ per part dels 
beneficiaris que asseguri l'execució de la part de l'obra que els correspon i el 
projecte d'obra. Aquestes obligacions poden ser d'obligat compliment en el 
moment d'entrada en vigor de la norma. 

6-19 
Inclou la necessitat de conformitat de l'Estat per l'aprovació dels Plans de les 
conques de l'Ebre, Garona i Xúquer, i el que la llei estatal determini pel cas de les 
Conques Internes de Catalunya. 

6-19 

Exclou de la consideració d'abocament els líquids resultants dels cellers de vins i 
almàsseres, en els termes que el Govern estableixi per reglament. En aquest 
reglament s'especificarà també el volum d'efluent que pot ser utilitzat com a 
fertilitzant i les condicions d'ús. 
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Capítol IV: 

Modificació de la normativa de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Administració de la Generalitat. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació del procés d’elecció dels membres de l’òrgan de Govern i la durada del seu 
mandat 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 
- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Millora l'eficàcia i eficiència de l'administració. 

Normativa modificada: 

Llei 4/2009, de 15 d'abril, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. 

Departament/s implicats: 

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

20 

El Govern passa a nomenar tots els vocals del Consell d’Administració a proposta 
del president o presidenta de l’Institut, a diferència de la tipologia de càrrecs 
predeterminats que establia actualment. Estableix la durada del mandat en 5 anys 
enlloc de 6. 
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Capítol V: 

Modificació de la normativa d’avaluació ambiental de plans i programes. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Administració local i autonòmica. Promotors. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació del règim d’avaluació d’impacte ambiental 
- Simplificació dels tràmits d’informació i comunicació 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi 
- Agilització administrativa 
- Eficiència 
- Impuls a l’activitat econòmica 

Beneficis aportats: 

Millora de l'eficàcia i eficiència del procés i simplifica els tràmits, a l'eliminar l'obligació de 
presentar diversos documents ambientals. Suposa un estalvi econòmic pels promotors de 
plans i programes i per l'administració, fet que facilita l'activitat econòmica. 

Es fusionen dos tràmits administratius que, fins ara, se solapaven allargant injustificadament el 
procediment en plans i programes que estableixen usos en àmbits reduïts (plans directors 
urbanístics, plans parcials urbanístics, plans d’instal·lacions i equipament esportius, i 
determinades modificacions de plans i programes, entre d’altres). Així, el temps de tramitació 
es redueix a la meitat, com també la documentació que es requereix als promotors, mantenint, 
en tot cas, les garanties ambientals i de participació pública.  

Determinats plans urbanístics en sòl no urbanitzable queden exempts de sotmetre’s a 
avaluació ambiental.  

Normativa modificada: 

Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

21-24 S'elimina el tràmit específic d'avaluació ambiental per als casos d'avanç de 
planejament urbanístic i únicament resten regulats per la Llei d'Urbanisme. 

21-24 S'inclou un tràmit d'informació als interessats en el cas de decisió prèvia 
d'autorització ambiental 
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21-24 

Simplificar els tràmits actualment exigits en el supòsit de plans i programes 
sotmesos a avaluació ambiental com a conseqüència d'una decisió prèvia.  

Es proposa que el promotor pugui presentar directament l’informe de 
sostenibilitat ambiental i que no hagi de presentar tota la documentació que 
enumera l’article 15.2 de la Llei.  

Això permet també que en aquests casos es puguin fer conjuntament les consultes 
a les administracions afectades, que preveu l’article 15.8, i al públic interessat, que 
preveu l’article 16.4.b i  les consultes previstes a ambdós relatives a l’abast de 
l’informe de sostenibilitat ambiental a què fa referència l’article 18. Igualment, 
amb aquesta  opció, s’estalvia el requeriment al promotor perquè aporti l’informe 
de sostenibilitat ambiental, previst a l’article 16.4.a, en tant que aquest ja s’haurà 
aportat inicialment. 

21-24 

Exclou del tràmit d'avaluació ambiental 'els plans que no qualifiquen sòl, i que es 
restringeixen a l'establiment d'actuacions executables directament  sense requerir 
el desenvolupament de projectes d'obres posteriors (p.ex. PERI).  

Exclou del tràmit d'avaluació prèvia els que estan sotmesos a avaluació d'impacte 
ambiental. 
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Capítol VI: 

Modificació de la normativa de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per 
activitats extractives. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Empreses d’activitats extractives. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de la normativa 
- Modificació del règim sancionador 

Objectiu de les mesures: 

- Impuls econòmic 
- Estalvi econòmic 

Beneficis aportats: 

Reordena i facilita el pagament de les fiances a favor del promotor i per tant promou facilitats 
per al sector.  El nou sistema de càlcul permet fraccionar les fiances en funció de les àrees de 
treball que estan obertes i de les que es van restaurant al mateix temps. 

Aquesta mesura ha estat àmpliament sol·licitada pel sector. Això permetrà major facilitat 
econòmica als titulars de les explotacions sempre assegurant que queda coberta la garantia 
ambiental per la fiança que resta. S'estima una reducció de l'import de les fiances de les 
empreses aproximadament entre 20 i 25 M€. 

Normativa modificada: 

Llei 12/1981, de 24 de desembre, protecció dels espais d'interès natural afectats per activitats 
extractives. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

25-26 

Es modifiquen els sistemes de pagament de les fiances. La fiança inicial s'establirà 
en una proporció de la fiança total, segons la durada prevista de l'activitat. La 
revisió de la fiança es realitzarà anualment en base a les dades que aportin els 
propietaris. 

25-26 Es modifica i s'actualitzen les tipologies d'infraccions i la quantitat de les sancions. 
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TÍTOL II: Àmbit Cultural i de l’Esport 

 

Capítol I: 

Modificació de la normativa de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l’associacionisme cultural. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats Culturals 

Tipus de modificacions: 

- Nova regulació del Centre de la Cultura Popular i Tradicional 

Objectiu de les mesures: 

- Potenciació del sector de l’associacionisme cultural  
- Simplificació administrativa 
- Equiparació de tots els àmbits cultural 

Beneficis aportats: 

S' equipararà l’àmbit de la cultura popular i tradicional amb la resta d’àmbits competencials 
del Departament de Cultura. 

Normativa modificada: 

Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural. 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

27-33 

Es suprimeix el Consell de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (òrgan 
consultiu). Al Centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana se li dóna una 
regulació més genèrica: un òrgan d'impuls de la dinamització sociocultural i de les 
associacions culturals; el rang d'aquest òrgan ha de ser desplegat per reglament. 
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Capítol II: 

Modificació de la normativa de l’Esport. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats  

Tipus de modificacions: 

- Correcció d’errades, adaptació normativa a les demandes del sector i reorganització  
de les competències  de les entitats de l’esport 

Objectiu de les mesures: 

- Actualitzar normativa (correcció d’errades tècniques del Decret d’Entitats 58/2012) 
- Adaptar de la normativa a la realitat de l’esport català 
- Eliminar conflictes d’interessos dins el sector esportiu 
- Garantir el compliment de criteris d’eficiència operativa, energètica, d’accessibilitat i 

de seguretat en la construcció d’equipaments esportius a Catalunya 

Beneficis aportats: 

-Donem cobertura dins les estructures del sistema esportiu català a totes les modalitats 
fisicoesportives a través de la Unió d’Agrupacions Esportives de Catalunya  

-Evitem la duplicitat de funcions amb l’actual estructura de l’esport federat eliminant la 
Federació de l’Esport per a Tothom 

-Aconseguim adequar la normativa a la realitat de les entitats de l’esport sense generar més 
burocràcia proposant modificacions que no impliquen ni canvis d’estatuts, ni modificacions al 
registre d’entitats 

-Fomentem la qualitat de les futures instal•lacions esportives de Catalunya mitjançant l’obligat 
compliment dels requeriments del PIEC (Pla Director d’Instal•lacions i Equipaments Esportius 
de Catalunya) 

-Garantim la neutralitat del Tribunal Català de l’Esport equilibrant la presència dels 
representants de l’esport federat. 

-La suspensió temporal del règim sancionador per no afectar el professionals de l’esport 
mentre s’adequa la Llei de professions de l'esport a la realitat social i es consensua amb els 
agents esportius afectats 

Normativa modificada: 

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, que aprova el text únic de la Llei de l'esport. 

Departament/s implicats: 

Presidència 
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Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

34-40 
S'estableix la possible creació d'un ens representatiu i la personalitat jurídica 
d'aquest: la Unió d'Agrupacions Esportives de Catalunya, a la qual poden integrar-
se totes les agrupacions esportives que no es troben afiliades a cap federació 
esportiva 

34-40 
Es suprimeix l'apartat que reconeix la Federació Catalana d'Esport per a Tothom 
(aquesta federació pot acordar transformar-se en la Unió d'Agrupacions Esportives 
de Catalunya) 

34-40 
Les entitats esportives inscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat 
han de complir amb els requeriments tècnics en matèria de seguretat i 
accessibilitat, quan construeixin les seves instal·lacions esportives 

34-40 
La Generalitat ha de fer el seguiment de l'execució d'instal·lacions esportives que 
subvencioni per garantir el compliment dels programes d'actuació i les normes 
tècniques aplicables 

34-40 
La Generalitat ha de tenir coneixement de l'evolució d'ús i rendibilitat social de les 
instal·lacions esportives que subvencioni 

34-40 
Es modifica el nomenament dels membres del Tribunal Català de l'Esport (3 
membres a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, 2 
a proposta de la UFEC i 2 a proposta del Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats 
d'Educació Física de Catalunya;  abans 4 a proposta de la UFEC i 3 del Col·legi 
d'Advocats) 

DA 3ª 
Es suspèn temporalment (des de l'entrada en vigor de la Llei  fins a l'1 de gener de 
2013) l'aplicació del règim sancionador, previst a la Llei de l'Esport i  a la Llei de les 
professions de l'Esport, en els següents casos: incompliment dels requisits de 
titulació, de registre o d'alguna de les obligacions  o condicions establertes per la 
llei de l'Esport en matèria de titulació de tècnics. L'òrgan competent ha d'arxivar 
els expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l'entrada 
en vigor d'aquesta llei, per fets que no serien constitutius d'infracció segons el 
règim temporal de suspensió esmentat. 
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Capítol III: 

Modificació de la normativa sobre l’exercici de les professions de l’Esport. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Professionals de l’esport. 

Tipus de modificacions: 

- Ampliació de funcions de la Comissió Assessora de les Professions de l’Esport 
- Modificació respecte de l’obligatorietat de l’assegurança de responsabilitat civil 

Objectiu de les mesures: 

- Agilitzar el procés de modificació normativa 
- Evitar duplicitats i despeses innecessàries als professionals de l’esport 

Beneficis aportats: 

Es trigarà menys temps i es reduiran procediments per modificar, actualitzar o suprimir 
professions, d’acord amb les necessitats reals del sector en cada moment. 

També comporta menys tràmits i menys despeses per als professionals de l’esport que 
treballen per compte d’altri. 

Normativa modificada: 

Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. 

Departament/s implicats: 

Presidència 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

41-42 
S'afegeix com a funció de la Comissió Assessora de les professions de l'Esport: fer 
propostes de modificació,  actualització o supressió de les professions 
reconegudes a la Llei. 

41-42 S'aclareix que no s'ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil  quan 
l'exercici de les professions de l'esport sigui exclusivament per compte d'altri. 

 

  



 
LLEIS ÒMNIBUS 

 

47 
 

Capítol IV: 

Modificació de la normativa sobre les sales de cinema. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Titulars de sales de cinema. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació del règim sancionador 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Major control de l’activitat. 

Normativa modificada: 

Llei 20/2010, de 7 de juliol, de cinema. 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

43-44 S'aclareix el redactat perquè no hi hagi dubte interpretatiu que hi haurà sanció si 
es manipulen les dades del nombre d'espectadors. 

43-44 
S’afegeix que en el cas que no assisteixi cap espectador a l’exhibició 
cinematogràfica, l’exhibidor no projectarà la pel·lícula i ho comunicarà a l’ICEC; a 
més l’exhibidor ho computarà als efectes de càlcul de la quota de pantalla. 
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TÍTOL III: Àmbit del Dret Privat 

 

Capítol I : 

Modificació del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació de tràmits administratius 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic per als ciutadans 

Beneficis aportats: 

Es modifica el llibre II del Codi Civil de Catalunya per tal que els poders atorgats per una 
persona en previsió d’una incapacitat, abans de l’entrada en vigor d aquesta llei, siguin 
totalment vigents i no s’hagin de modificar. Aquesta modificació permetrà que els poders 
atorgats abans de l’entrada en vigor de l’esmentada llei no hagin de ser presentats per tal que 
l’autoritat judicial els ratifiqui. Per tant, es guanya en agilitat i ajuda a la desjudicialització al 
permetre que no sigui necessària la tramitació del procediment d’ incapacitació. 

Normativa modificada: 

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família. 

Departament/s implicats: 

Justícia 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

45 

Ara la llei estableix que l’apoderat ha de demanar autorització judicial per la 
realització d’aquells actes que tenen més transcendència econòmica (com, per 
exemple, vendre immobles, arrendar-los més de 15 anys, etc.),  a no ser que el 
que ha atorgat el poder,  hagi expressament establert que aquesta autorització no 
serà necessària. 

45 

La modificació consisteix en establir que, pels poders dictats en previsió d’una 
futura situació d’incapacitat i atorgats abans de l’entrada en vigor de la Llei 
2/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, no caldrà que 
l’apoderat demani aquesta autorització judicial. 
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TÍTOL IV: Àmbit Econòmic 

 

Capítol I: 

Modificació de la normativa sobre activitats firals. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Administracions locals, empreses firaires, comerciants. Sector del comerç i el turisme. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació de tràmits administratius 

Objectiu de les mesures: 

- Agilització dels tràmits 

Beneficis aportats: 

Agilitat en el procés per als organitzadors de fires. 

Normativa modificada: 

Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

46 L'organització de fires estarà subjecta a règim de comunicació prèvia a la 
Generalitat (no autorització) en el moment d’iniciar els tràmits organitzatius. 

46 La comunicació prèvia o en el cas que calgui autorització en l'organització de fires-
mercats, serà competència dels ajuntaments. 
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Capítol II : 

Modificació de la normativa sobre cooperatives. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Cooperatives 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació dels tràmits administratius 

Objectiu de les mesures: 

- Agilitat i eficiència 

Beneficis aportats: 

Més agilitat en el procés de donar d'alta i baixa a les empreses cooperatives. El Govern estima 
que es podran estalviar uns 2,4M€ en càrregues administratives. 

Respecte les cooperatives de crèdit, la modificació de l'article 12 converteix el Departament 
d'Economia en el responsable d'exercir les funcions de tutela i administrativa de les seccions 
de crèdit de les cooperatives catalanes. 

Normativa modificada: 

Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

47-58 
Les modificacions a la Llei permetrà més agilitat en el procés de donar d'alta i de 
baixa a les empreses cooperatives a partir de l'impuls i consolidació dels mitjans 
telemàtics.   

47-58 A partir d’ara el Registre de Cooperatives de Crèdit s’adscriurà al Departament 
d’Economia i Coneixement. 
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Capítol III: 

Modificació de la normativa sobre seguretat industrial. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Empreses d’instal·lacions industrials, col·legis professionals. 

Tipus de modificacions: 

- Supressió d’organismes públics 
- Simplificació del règim d’autorització 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 
- Estalvi 

Beneficis aportats: 

Supressió de l'Agència de Seguretat Industrial per raons de simplificació. Les competències en 
matèria de seguretat industrial queden dins l'àmbit de la Subdirecció General, com fins ara. 

S'introdueix la possibilitat d’ampliar el nombre d’operadors de la inspecció reglamentària a 
Catalunya, i per tant obrir aquest mercat a una major competència.   

Normativa modificada: 

Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

59-76 Supressió de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial: La Llei 12/2008 va crear-
la, però el seu funcionament queda supeditat al desplegament reglamentari. 

59-76 
Diferències amb el model anterior: durada il·limitada de l’autorització; no hi ha 
necessitat d’acreditació de solvència mínima; no hi ha nombre mínim de personal; 
no s’ha d’acreditar el compliment de requisits cada 4 anys. 

59-76 

No es limita el nombre d’operadors d’inspecció de Seguretat Industrial, dels 
Organismes de Control. El règim jurídic segueix sent l’autorització, però ja no està  
limitat a 6 operadors. Els organismes control fan  la recepció, la tramitació de la 
documentació i la inspecció reglamentària. 

59-76 El Govern podrà delegar en els col·legis professionals les funcions de comprovació 
documental i tècnica. 
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TÍTOL V: Àmbit de la Seguretat 

 

Capítol I : 

Modificació de la normativa de Protecció Civil de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Equips de seguretat i emergència. 

Tipus de modificacions: 

- Introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)  en els 
procediments administratius 

Objectiu de les mesures: 

- Modernització de l’administració pública 
- Eficiència i agilitat 

Beneficis aportats: 

Catalunya disposa d’una xarxa eficient de coordinació de tots els agents i administracions 
implicades arreu del territori preparades per actuar davant situacions d’adversitat. Per tal de 
potenciar aquesta coordinació és fonamental disposar d’un sistema de comunicació i 
d’informació àgil, ràpid i eficaç. 

Les modificacions introduïdes van adreçades a millora la comunicació en els avisos i activació 
dels plans d’emergència, introduint les noves tecnologies. 

Normativa modificada: 

Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Interior 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

77 

Es millora la comunicació en els avisos i activació dels plans, introduint les noves 
tecnologies. S'introdueix al text que la transmissió  de les comunicacions referents 
als avisos i a l’activació  de les diferents fases dels plans de protecció civil quan 
calgui activar-los, s’efectuaran per mitjans electrònics . Naturalment  sense 
perjudici d’altra difusió addicional que es pugui efectuar d’acord amb les 
previsions del Pla. Es tracta d'adaptar la norma a l'aplicació de les noves 
tecnologies. 
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Capítol II: 

Modificació de la normativa d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Empreses de seguretat privada, empreses de transport públic, empreses de vigilància privada. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de les funcions dels òrgans sancionadors 
- Mesures concretes 
- Simplificació del règim d’autorització 

Objectiu de les mesures: 

- Major seguretat pels treballadors del transport 
- Major seguretat pels ciutadans 
- Eficiència i coordinació 
- Impuls a l’economia 

Beneficis aportats: 

Les empreses s’estalviaran tràmits, ja que ara només caldrà aportar una declaració 
responsable de compliment en el moment de la sol·licitud. Aquesta agilització suposa un 
estalvi de càrregues administratives de 1.520 €.  

Per garantir la seguretat dels usuaris/àries en el transport públic, els agents privats de 
vigilància rebran la condició d’agent de l’autoritat.  

Normativa modificada: 

Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Interior 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

78-79 Es canvia el Director General de Seguretat Ciutadana com a òrgan sancionador de 
faltes greus i lleus en seguretat privada pel titular en matèria de seguretat privada. 

78-79 

S’atorga la condició d'agent de l'autoritat als agents de vigilància privada del 
transport públic, fet que els legitima per garantir la seguretat al transport públic. 
Entre d'altres, podran controlar, multar i demanar la documentació a qui realitzi 
infraccions, i agredir-los es convertirà en delicte. D’aquesta manera, es milloren 
les polítiques de seguretat en un àmbit tant rellevant com el del transport. 

78-79 
S'afegeix una disposició addicional que agilitza el tràmit  per atorgar autorització a 
les empreses de seguretat privada per part de la Generalitat, a través de la 
declaració responsable de l'empresa. 
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Capítol III: 

Modificació de la normativa sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Administració de la Generalitat. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació administrativa 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Millor eficàcia i més operativitat decisiva de l'òrgan. 

Normativa modificada: 

Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 
Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Interior 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

80-81 

Es simplifica estructura i personal del 112. Concretament desapareix com a òrgan 
de govern el director del mateix. Es  simplifica també , el nombre de representants 
al Consell Rector, es suprimeixen els 4 vocals que podien assignar diferents 
consellers relacionats amb el 112, el d'Indústria, Obres Públiques, Medi Ambient i 
Societat de la Informació de conselleries diverses, i un vocal representant de les 
entitats municipalistes ( abans eren 3, ara seran dos).     
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Capítol IV: 

Modificació de la regulació dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Sector de l’oci (espectacles, sales de ball), empreses de vigilància privada, empreses de 
formació en seguretat privada. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació normativa 
- Agilització dels tràmits administratius 
- Modificació del règim sancionador 

Objectiu de les mesures: 

- Major control de la seguretat 
- Impuls a l’activitat econòmica 

Beneficis aportats: 

Millora en la qualitat i eficiència del servei de vigilància del control d'accés i d'aforaments.                                            

Dinamització econòmica del sector de formació de seguretat privada, ja que seran els centres 
homologats per tal efecte els que impartiran aquests cursos i realitzaran els exàmens.                                         

Agilització del tràmit d'autorització d'obertura de les activitats recreatives. La supressió del 
tràmit de comprovació prèvia de l’obertura suposarà un estalvi anual per a les empreses de 
108.540 € en termes de càrregues administratives i una reducció dels costos d’oportunitat de 
15.169.381 €. 

Rebaixa de les sancions econòmiques a aquests establiments per incompliment de la norma en 
aforaments i control dels mateixos. 

Normativa modificada: 

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 

Departament/s implicats: 

Interior 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

82-95 

El personal responsable del control d’accés i d’aforaments dels establiments 
oberts al públic (vigilants) han de realitzar els cursos de formació impartits per un 
centre degudament habilitat i superar les proves de selecció (exàmens) que aquest 
centre realitzi. Suposa un avenç en la simplificació de l’activitat administrativa, 
atès que suposa retornar al sector privat actuacions que li són pròpies i no tenen 
naturalesa de servei públic. 
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82-95 
Agilització del tràmit d'obertura de l'activitat, es suprimeix el tràmit de 
comprovació prèvia de l'obertura, que a partir d'ara es realitzarà un cop oberta 
l'activitat.                

82-95 

Es rebaixen les quanties de les sancions de les faltes molt greus,  greus i  lleus (per 
exemple en les faltes molt greus, es passa d'una multa de 15.001 a 150.000 euros 
i, en cas de reincidència, fins a 300.000 euros; a una quantia de 10.001 a 100.000 
euros i, en cas de reincidència, a 200.000 euros). 
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Capítol V: 

Modificació de la normativa sobre les festes tradicionals amb bous. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Sector de l’oci i el lleure. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació del règim d’autorització 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Agilització administrativa 
- Estalvi 
- Major seguretat per als assistents i tercers 

Beneficis aportats: 

Simplificació del tràmit i eliminació d'aportació de determinada documentació per obtenir 
autorització, mesura que  suposa un estalvi de 10.230€ en càrregues administratives. 

Normativa modificada: 

Llei 34/2010, d'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 

Departament/s implicats: 

Interior 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

96 

Es simplifiquen els requisits demanats per l'autorització d'un espectacle  
tradicional amb bous. Concretament, és necessari que l'empresa o entitat que vol 
realitzar l'espectacle presenti un certificat del tècnic municipal o persona que 
tingui la competència  sobre la seguretat de les instal·lacions de l'espectacle. En 
aquest tràmit s'ha eliminat la necessitat d'aportar visat del seu col·legi 
professional per part de la persona que té  la competència per emetre aquest 
certificat. 

96 

S’introdueix la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per danys produïts a 
tercers no participants, amb un capital mínim assegurat de: 300.000 euros per 
sinistre; 150.000 euros per víctima; 60.000 euros per dany material. I en el cas que 
l’assegurança contractada resultés insuficient, respondrà l’entitat entitat 
organitzadora o promotora de la festa. 
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TÍTOL VI: Àmbit Social i Sanitari 

 

Capítol I: 

Modificació de la normativa d’ordenació farmacèutica de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Oficines de Farmàcia i ciutadans. 

Tipus de modificacions: 

- Flexibilitat normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Facilitarà l'establiment d'oficines de farmàcia en zones rurals de muntanya i semiurbanes.                                                 

Aquesta modificació permet accelerar la tramitació de trasllats d’oficines de farmàcia dins la 
mateixa àrea bàsica de salut atès que es prioritzen davant les sol·licituds de nova instal·lació. 
Fins ara es prioritzaven les noves sol·licituds per davant dels trasllats. 

Actualment el temps mig d’esperar entre la sol·licitud d’un trasllat i l’obertura efectiva de la 
farmàcia en el nou local era de 5-6 anys. Durant aquest període, la persona que sol·licitava 
l’autorització havia de pagar el lloguer del local nou, tot i tenir-lo tancat.  

Aquest canvi en la normativa, suposarà un estalvi mig de 60.000 € per sol·licitud de trasllat, 
una quantitat important d’estalvi per negoci. El total d’estalvi, d’acord al nombre de sol·licituds 

en què es pot aplicar aquesta modificació de la llei suposa prop d’un milió d’euros.    

Normativa modificada: 

Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Salut 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

97-99 
Per determinar l'emplaçament d'una farmàcia en municipis que no corresponguin 
en la seva totalitat a una àrea bàsica de salut (ABS), es comptabilitzarà les 
farmàcies i habitants de la  part del municipi que correspongui a aquesta ABS. 

97-99 En cas de trasllat d'una farmàcia, s'ha de determinar per reglament, les condicions 
del trasllat: voluntari, forçós o provisional. 
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97-99 En trasllats que no suposin un canvi d'ABS, es tindrà en compte aquelles 
sol·licituds de noves farmàcies arribades abans de la sol·licitud de trasllat. 

97-99 En els trasllats provisionals, no es tindran en compte les sol·licituds de noves 
farmàcies arribades amb anterioritat al trasllat. 

 

  



 
LLEIS ÒMNIBUS 

 

60 
 

Capítol II: 

Modificació de la normativa sobre les mesures de suport al retorn dels catalans emigrats. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans emigrats i llurs familiars. 

Tipus de modificacions: 

- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Estalvi econòmic 

Beneficis aportats: 

Estalvi econòmic i major eficiència de l’administració. 

La major claredat i sistematització del marc legal propiciarà una major seguretat jurídica . 

Normativa modificada: 

Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs 
descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996. 

Departament/s implicats: 

Benestar Social i Família 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

100-107 

Es limita la condició de persona retornada a les persones amb nacionalitat 
espanyola que hagin tingut el darrer veïnatge administratiu a Catalunya, a llurs 
cònjuges o parelles estables i a llurs descendents fins a segon grau.  
Es suprimeix la figura del beneficiari entès com la persona o persones a càrrec de 
la persona catalana retornada. 
S’allarguen els períodes mínims de residència a l’estranger. 

100-107 

Es constata que les actuacions del Pla d’Ajuda al Refugiat (PAR) que no són de 
caire econòmic (com ara accés a l’habitatge públic, inserció laboral, accés a 
prestacions públiques, etc.) es refereixen a “informació i assessorament”. 
S’estableix la prestació econòmica com a un únic pagament que s’ha de sol·licitar 
en el termini dels sis mesos següents al retorn a Catalunya. 
S’elimina la referència a normativa ja derogada.  
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Capítol III: 

Modificació de la normativa sobre serveis socials. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats prestadores de serveis socials, d’iniciativa social i mercantil. Usuaris. Ens locals. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació de tràmits 
- Modificació del règim sancionador 
- Modificació dels articles relatius a l’autorització i acreditació de les entitats 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 
- Adaptació del règim sancionador als supòsits reals i als precedents jurisprudencials  
- Seguretat jurídica en els procediments: recollir els efectes del silenci administratiu en 

determinats procediments. 
- Simplificació i concreció en la redacció d’alguns preceptes. 

Beneficis aportats: 

Simplificació administrativa:  supressió de l’article 72, que regulava un Registre que no es 
correspon amb el Registre d’Entitats i Serveis Socials, que és l’únic  Registre a efectes 
d’autorització administrativa. 

L’autorització comporta la inscripció d’ofici al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. 

Les modificacions del règim sancionador comporten una tipificació més precisa dels fets 
constitutius d’infracció, i, en conseqüència, un augment de la seguretat jurídica. 

Normativa modificada: 

Llei 12/2007, de serveis socials. 

Departament/s implicats: 

Benestar Social i Família 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

108-118 Les funcions del Consell de Coordinació de Benestar Social passen al Consell 
General de Serveis Socials. 

108-118 
Simplificació dels requisits per formar part de la xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública per part de les entitats d'àmbit privat. Supressió de l’article 72, que 
regulava el Registre d’entitats d’iniciativa 

108-118 Redefinició de les infraccions de les entitats (lleus, greus i molt greus) i del règim 
sancionador. 
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Capítol IV : 

Modificació de la normativa d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos 
d’assistència. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Persones amb discapacitat  visual, auditiva o física o que pateixen trastorns de l’espectre 
autista, diabetis, epilèpsia. Centres d’ensinistrament, locals, transports. Ciutadans.  

Tipus de modificacions: 

- Actualització normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 

Beneficis aportats: 

S’actualitza la normativa per adaptar-la a la nova realitat social. 

Per altra banda, la separació dels òrgans competents  per a les distintes fases de tramitació 
dels expedients sancionadors obeeix a l’existència d’un òrgan específic en l’estructura del 
Departament de Benestar Social i Família que té encarregada la funció d’instruir aquests 
expedients.  

Normativa modificada: 

Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de 
gossos d'assistència. 

Departament/s implicats: 

Benestar Social i Família 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

119-120 Actualització de la normativa existent i separació dels òrgans competents per a les 
distintes fases de tramitació dels expedients sancionadors. 
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Capítol V: 

Modificació de la normativa de polítiques de joventut. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats i col·lectius juvenils. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació de l’eina on s’inscriuen els col·lectius i entitats juvenils. 

Objectiu de les mesures: 

- Agilitat 
- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

La modificació ha consistit en canviar el sistema de “registre” pel sistema de “cens” entenent 
que un cens és una eina menys formal, i més flexible i dinàmica que un registre. 

Normativa modificada: 

Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut. 

Departament/s implicats: 

Benestar Social i Família 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

121-128 

L’article 34 de la Llei de Polítiques de Joventut preveia la creació d’un Registre 
d’equipaments i serveis juvenils que s’ha de regular per reglament, el qual ha 
d’establir els requisits d’accés al Registre i les causes de pèrdua de la condició de 
registrat, i també els requisits de qualitat dels serveis i equipaments per al 
desenvolupament correcte de les seves activitats. 

121-128 

Creació del Cens d'equipaments i serveis juvenils, definició dels objectius. 
Substitució del Reglament per un Cens d'Entitats Juvenils. Supressió del Cens 
general de la Secretaria de Joventut, del Reglament del Registre de Serveis i 
Equipaments Juvenils i del Reglament de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil. 
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Capítol VI: 

Modificació de la normativa sobre drets i oportunitats de la infància i l’adolescència. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Infants i adolescents, famílies en general. 

Tipus de modificacions: 

- Actualització normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Major seguretat jurídica 

Beneficis aportats: 

Major protecció dels drets dels infants i els adolescents. 
Seguretat jurídica en els procediments: recollir els terminis i efectes del silenci administratiu en 
determinats procediments. 
Millora en la  tipificació del regim sancionador tenint en compte l’ interès superior de l’ infant i 
adolescent. 

Normativa modificada: 

Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. 

Departament/s implicats: 

Benestar Social i Família 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

129-134 L’addició de determinats preceptes relatius a infraccions administratives i a l’àmbit 
sancionador. 

129-134 La derogació d’una disposició final relacionada amb la nova configuració i 
competències del Institut Català de l’Adopció. 
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TÍTOL VII: Àmbit del Territori 

 

Capítol I : 

Modificació de la normativa sobre Ports de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Empreses, concessionàries dels ports. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació de la composició dels òrgans de govern 
- Simplificació dels tràmits administratius 

Objectiu de les mesures: 

- Impuls econòmic 
- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Les modificacions de la Llei de Ports permetran una major agilitar per realitzar activitats en el 
domini públic portuari: a partir d’ara només caldrà la comunicació prèvia per realitzar activitats 
en el domini públic portuari que no representin una ocupació privativa ni durin més d’un mes.  

A més, les empreses que gestionen serveis portuaris tindran una major agilitat per tramitar 
obres de manteniment, reparació i rehabilitació de les seves concessions. 

S'estima que hi haurà un estalvi de 13.660 euros en càrregues administratives i 714.231 euros 
en costos d'oportunitat. 

Normativa modificada: 

Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

135-150 

Es facilita l'inici d'activitats en el domini públic portuari, ja que només caldrà la 
comunicació prèvia 10 dies abans de l’activitat, a menys que es produeixin 
circumstàncies especials d’exclusivitat, d’intensitat, de perillositat o de rendibilitat, 
o que requereixin l’execució d’obres o d’instal·lacions.  

135-150 
El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat pot autoritzar, amb l'audiència dels 
ajuntaments afectats, sense cap altre tràmit, les obres de manteniment, reparació 
i rehabilitació d'una concessió administrativa, i també les obres de millorament 
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que no impliquen canvis substancials respecte als projectes aprovats i les 
ampliacions concessionals amb superfície de domini públic portuari contigua amb 
un percentatge inferior al 10% de la superfície fixada en l'acta de reconeixement. 

135-150 Els inspectors tindran la condició d'agent de l'autoritat, fet que reforçarà les seves 
tasques d’inspecció i vigilància. 

135-150 
S'aclareixen aspectes relacionats amb l'abandonament de vaixells, vehicles i 
objectes, i s’introdueixen millores per agilitzar la resolució d’aquestes situacions i 
gestionar les deixalles abandonades com a residus. 

135-150 

Es flexibilitza la composició dels òrgans de govern de Ports de la Generalitat: el 
Comitè Executiu (es flexibilitzen les vocalies i s'elimina la comissió permanent) i el 
Consell Assessor (canvia de composició i de denominació, abans Consell de 
Govern), amb garantia de representativitat de la Generalitat, administracions 
locals i entitats vinculades a l’àmbit portuari. 

135-150 
S’adequa i simplifica el règim de recursos i reclamacions administratives que 
afecten a l’entitat portuària. Els recursos s'interposaran davant de Ports de la 
Generalitat, mentre que abans s’interposaven davant el Departament competent. 
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Capítol II: 

Modificació de la normativa sobre transport en aigües marítimes i continentals 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Empreses de transport marítim i continental de passatgers i mercaderies. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació del règim d’autorització 

Objectiu de les mesures: 

- Impuls econòmic 

Beneficis aportats: 

S’elimina el requeriment d’autorització administrativa pel transport de mercaderies en aigües 
marítimes i continentals. 

S'estima que hi haurà un estalvi de 23.650 euros en càrregues administratives, ja que es 
redueix la documentació que cal presentar per autoritzar el transport i es redueix el termini 
que l'administració té per respondre. 

Normativa modificada: 

Llei 10/2000, de 7 de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i continentals. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

151-158 
S’exclou de l’aplicació de la llei el transport de mercaderies en aigües marítimes i 
continentals, concentrant la llei al transport de viatgers, i s’elimina el requeriment 
d’autorització administrativa pel transport de mercaderies. 

151-158 
Es simplifica la sol·licitud d'autorització pel transport i es substitueix part de la 
documentació a presentar (p.e. tributària, seguretat social) per documentació 
acreditativa de la seguretat de l'embarcació i d'estar al corrent de pagaments. 

151-158 El termini que té l’administració per resoldre les sol·licituds d’autorització passa de 
6 a 3 mesos. 
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Capítol III: 

Modificació de la normativa sobre transport per cable. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Empreses de transport per cable. 

Tipus de modificacions: 

- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Impuls econòmic 

Beneficis aportats: 

Correcció formal de la normativa vigent. 

Normativa modificada: 

Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

159 S'inclouen dins de les instal·lacions de servei públic a aquelles que, dedicades a un 
ús turístic o de lleure, gaudeixen d'entitat pròpia. 
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Capítol IV: 

Modificació de la normativa ferroviària. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Usuaris i treballadors del transport públic ferroviari. 

Tipus de modificacions: 

- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Major seguretat per als usuaris del transport públic 
- Major seguretat per als treballadors del transport públic 
- Impuls econòmic 

Beneficis aportats: 

La Generalitat podrà sancionar els operadors ferroviaris, si no compleix les condicions de 
servei pel que fa qualitat, puntualitat, seguretat, etc. Això obligarà a l'empresa a evitar retards, 
a informar adequadament i, en definitiva, a  millorar el servei que dóna. 

Es dota de la condició d’agent de l’autoritat als treballadors de les empreses ferroviàries, fet 
que els legitima per garantir la seguretat al transport públic. Entre d'altres, podran controlar, 
multar i demanar la documentació a qui realitzi infraccions, i agredir-los es convertirà en 
delicte. 

Normativa modificada: 

Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

160-166 

El Govern català podrà sancionar els operadors ferroviaris si no compleixen les 
condicions de servei acordades. Les infraccions queden tipificades com a: molt 
greus, si es posa en perill la seguretat de les persones, dels béns o del trànsit 
ferroviari; greus, si les condicions d’ús del servei per part dels ciutadans es veuen 
alterades de forma significativa, i lleus en la resta dels casos. També es preveu el 
caràcter d’infraccions independents per aquells casos en què restin afectades 
diverses circulacions ferroviàries, diverses línies o que l’afectació es perllongui 
durant diversos dies, successius o no.  

160-166 
Es regula la possibilitat d’establir serveis mixtos o combinats de transport de 
viatgers, per tren i per carretera, operats per una mateixa empresa operadora, en 
règim de concessió administrativa 



 
LLEIS ÒMNIBUS 

 

70 
 

160-166 

Es clarifica el redactat de la Llei, pel que fa a la consideració del personal del titular 
de la infraestructura i de les empreses ferroviàries que desenvolupen tasques 
d’inspecció com a agents de l’autoritat. Per tant, poden reclamar el pagament del 
bitllet i demanar la documentació als infractors i, en cas de patir una agressió, 
aquesta es converteix en delicte. 

160-166 Les empreses ferroviàries podran realitzar controls d'alcoholèmia o substàncies 
tòxiques al seu personal abans de l'inici o durant la jornada laboral. 
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Capítol V: 

Modificació de la normativa de carreteres. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans  

Tipus de modificacions: 

- Mesures concretes 
- Modificació dels terminis de resolució 

Objectiu de les mesures: 

- Major seguretat  
- Agilitat administrativa 

Beneficis aportats: 

Es sancionarà la pràctica de la prostitució al marge de la carretera (zones de domini públic, 
servitud i d’afectació), tant a qui els ofereixen com a clients, amb multes de fins a 30.050,61 
euros. A més, caldrà establir un protocol de suport i protecció a les persones que ofereixen 
aquests serveis. 

A més, la millora de la normativa sobre la instal·lació de la publicitat a les carreteres permetrà 
evitar distraccions en la conducció i endreçar els entorns de les carreteres gràcies a la retirada 
de tanques publicitàries velles. 

Normativa modificada: 

Text refós de la llei de carreteres aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

167-174 

Es tipifiquen els serveis sexuals a la carretera com a falta greu, i per tant 
sancionable fins a 30.050,61 euros, l'ocupació de les zones de domini públic, 
servitud i afectació per a realitzar-hi usos i activitats relacionades amb la prestació 
de serveis de naturalesa sexual, afectant tant a la persona que ofereix els serveis 
com a la persona que els sol·licita. 

167-174 

Es millora la regulació de la instal·lació de publicitat. Abans s’establien els 90 km/h 
com a velocitat màxima permesa a partir de la qual es prohibia la publicitat a la 
zona de l’entorn metropolità de Barcelona. La modificació ha permès adaptar 
aquesta especificació a l’entrada en servei de la velocitat variable en aquest 
entorn. Ara, la prohibició fa referència a les característiques tècniques de la 
carretera. També s’estableixen uns criteris per graduar les sancions i per establir 
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quan un cartell està abandonat i pot ser retirat (si es troba en les zones prohibides 
per la Llei). 

167-174 

Es fixa en 6 mesos el termini perquè l’administració resolgui qualsevol autorització 
d’obres o d’activitats, menys el conreu agrícola, que tinguin lloc en la zona de 
servitud d’una carretera o d’una autopista. També es fixa aquest termini per 
resoldre excepcions a la línia d’edificació, és a dir, a la possibilitat de construir a 
menys de 25 o de 50 metres de la calçada, segons la via. Transcorregut aquest 
termini, s’entendrà que es desestima la petició. 
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Capítol VI: 

Modificació de la normativa de protecció del Cap de Creus. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans  

Tipus de modificacions: 

- Actualització normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació de tràmits administratius 

Beneficis aportats: 

Permetrà corregir un error històric d'inclusió del nucli de la “Vall de la Santa Creu” dins el Parc. 
Corregeix la situació anòmala i contradictòria amb la naturalesa urbana del nucli i posa al 
mateix nivell administratiu que altres nuclis que no restaran vinculats a l'òrgan gestor del parc. 

Aquesta modificació no comporta el canvi de classificació del sòl que s’exclou del Parc que 
continua sent no urbanitzable. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

175-177 

Es modifiquen els límits del parc. S’exclou el nucli urbà de la “Vall de Santa Creu”, 
de 2,3 ha, tot corregint l’error de tramitació inicial de la Llei. També es modifiquen 
substancialment els límits del Paratge Natural d'Interès Nacional de Serra de 
Rodes (PNIN) de la Serra de Rodes, espai d’especial protecció dins del Parc 
Natural, en 0,7 ha. 
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TÍTOL VIII: Àmbit del Procediment Administratiu 

 

Capítol I: 

Modificació del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Col·legis professionals, empreses de certificació digital. 

Tipus de modificacions: 

- Simplificació administrativa 

Objectiu de les mesures: 

- Impuls econòmic 
- Transparència 

Beneficis aportats: 

Simplifica el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general. 

Permet la competència en la prestació de serveis de certificació, en l’àmbit de la Generalitat. 

Normativa modificada: 

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Presidència 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

178-189 
Millora tècnicament la regulació d'alguns articles. 

178-189 
També simplifica el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general: 
suprimeix la necessitat de resolució d'inici del procediment i el termini mínim de 
15 dies d'audiència interdepartamental. 

178-189 
Introdueix la possibilitat de delegar funcions públiques en els col·legis 
professionals competents per raó de la matèria. 
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LLEI 11/2011 de REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC PER A 
AGILITAR L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA 

 

El context econòmic ha accelerat un procés, ja de per si necessari des de feia temps, de reducció 
i aprimament del sector públic. La reforma iniciada a principis del 2011 per part del Govern pren 
rang normatiu amb la tercera Llei Òmnibus de Reestructuració del Sector Públic per a agilitar 
l’activitat administrativa. 

A través dels seus 172 articles, aquesta norma modifica 31 normes amb rang de llei, en deroga 
totalment 3 i parcialment 3 més, en total aquesta nova normativa afecta a un total de 37 
normes amb rang de llei. Tots aquest canvis s’introdueixen amb la finalitat d’aclarir i simplificar 
les estructures administratives i adaptar-les a la nova realitat.  

Aquest aprimament de l’estructura del sector públic no té només una finalitat d’estalvi i 
austeritat, sinó que també es persegueix un objectiu d’aconseguir una administració eficaç, 
eficient i àgil, capaç de donar resposta a les necessitats d’empreses i particulars, i sobretot, 
suprimir de l’administració totes aquelles càrregues i tràmits que generen costos innecessaris i 
traves als ciutadans. 

La majoria de mesures contingudes en aquesta llei fan referència a la supressió d’organismes, a 
la simplificació d’altres, a la reducció d’òrgans de govern i de la seva composició, i a la 
modificació de funcions dels organismes per tal de millorar la coordinació i l’eficiència entre els 
ens públics i els propis departaments de la Generalitat. 
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TÍTOL I: Supressió d’organismes i entitats 

 

Capítol I: 

Supressió del Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI). 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Sector industrial. 

Tipus de modificacions: 

- Supressió d’organisme 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació de l’administració 
- Estalvi econòmic 

Beneficis aportats: 

Eliminació d'un organisme sense funcions per simplificació administrativa. 

Gestió per una entitat privada amb participació minoritària de la Generalitat. 

Normativa modificada: 

Creació del Laboratori General d’Assaigs i Investigació (LGAI). 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

3-4 

Es manté en ple funcionament el LGAI gestionat per concessió empresarial, però 
queda suprimida la seva personalitat jurídica pública. La Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial manté el control de l’ens. Les seves 
funcions les assumeix el Departament competent en la matèria. 
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Capítol II: 

Supressió de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA). 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Sector industrial, sector de l’automòbil. 

Tipus de modificacions: 

- Supressió d’organisme 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació de l’administració 
- Estalvi econòmic 

Beneficis aportats: 

Eliminació d'un organisme sense funcions per simplificació administrativa. 

Gestió per una entitat privada amb participació minoritària de la Generalitat. 

Normativa modificada: 

Creació de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA). 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

5-6 

Es manté en ple funcionament l’IDIADA gestionat per concessió empresarial, però 
queda suprimida la seva personalitat jurídica pública. La Direcció General 
d’Indústria manté el control de l’ens. Les seves funcions les assumeix el 
Departament competent en la matèria. 
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TÍTOL II: Organització de l’administració 

 

Capítol I:  

Àmbit de la Salut 

Secció 1ª: 

Modificació de l’ordenació sanitària de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Servei Català de la Salut, gestors sanitaris, centres sanitaris. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació/reducció del nombre de membres dels òrgans de govern 
- Modificació de les funcions dels òrgans de govern d’organismes públics 
- Reducció/supressió d’organismes i òrgans de govern 
- Simplificació de tràmits administratius per a empreses i entitats 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació de l’administració 
- Estalvi econòmic 
- Agilització de tràmits administratius 
- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Agilitat administrativa i major capacitat de decisió de l’administració sanitària. 

La inclusió de corporacions professionals i representants de la societat civil en òrgans de 
govern o de  participació del Servei Català de la Salut, permetrà apropar la governança i la 
gestió del sistema la professionals i la ciutadania.      

La simplificació orgànica i la unificació sota un mateix comandament de la coordinació dels 
serveis del Servei Català de la Salut al territori suposarà un estalvi de 500.000 €. 

Normativa modificada: 

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Salut 

 



 
LLEIS ÒMNIBUS 

 

79 
 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

7-18 

En Consell de Direcció del CatSalut passa a tenir 21 vocals (abans 17) : un més en 
representació del Departament de Salut, un més en representació de les regions 
sanitàries i dos en representació de les corporacions professionals sanitàries 
(abans no en tenia cap). 

7-18 
El consell de direcció, òrgan de govern del sector sanitari territorial, passarà a tenir 
els membres que determini el conseller de Salut atenent a les característiques de 
la zona territorial en concret. Abans era un nombre prefixat de representants. 

7-18 S’afegeix que si la persona titular de la Direcció del Sector Sanitari és membre del 
Consell de Direcció, tindrà veu i vot. 

7-18 El conseller de Salut determinarà les unitats funcionals amb les que comptarà la 
Direcció de Sector Sanitari per desenvolupar les seves funcions. 

7-18 
El Consell de Participació del Sector Sanitari tindrà a més els següents membres: 
dos representants de les associacions de consumidors, dos representants de les 
corporacions professionals sanitàries i dos representants de la societat civil. 

7-18 S’adscriuen al CatSalut tots els béns i drets dels consorcis, societats, fundacions, 
encara que l’ús i la gestió s’encomanin a un tercer. 

7-18 
S’afegeix una Disposició addicional 16 que estableix que els gerents de les Regions 
Sanitàries del CatSalut poden assumir les funcions de representació de salut en el 
seu territori previ Decret del Govern. 

7-18 S’afegeix una Disposició addicional 17 que estableix també les comissions 
específiques com a òrgans de participació en el sistema sanitari.                                                                                                                              

7-18 

S'afegeix una DA 18 que estableix silenci negatiu si passats 3 o 6 mesos (segons el 
cas) per a procediments administratius per: crear, modificar ampliar o traslladar 
establiments sanitaris o sociosanitaris, autoritzacions per centres sanitaris 
extractors o transplantadors d'òrgans, establiments que realitzen pràctiques 
abortives, centres de tractaments amb opiacis, unitats de radiodiagnòstic i 
medicina nuclear, entre d’altres. 
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Capítol I:  

Àmbit de la Salut 

Secció 2ª:  

Modificació de l’Institut d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Gestors sanitaris, centres sanitaris, professionals de la salut. 

Tipus de modificacions: 

- Actualització normativa 
- Modificació de les funcions 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 
- Major control i seguretat de les activitats sanitàries 

Beneficis aportats: 

Reestructuració administrativa, concentració de funcions. 

Major control de possibles anomalies en el sistema sanitari 

Normativa modificada: 

Llei 31/2002 de mesures fiscals i administratives. 

Departament/s implicats: 

Salut 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

19-21 L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques passa a anomenar-se Institut Català 
d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries 

19-21 Se li afegeix una nova funció: vetllar pel compliment de les garanties de seguretat i 
qualitat als centres així com investigar possibles anomalies del sistema sanitari. 
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Capítol I:  

Àmbit de la Salut 

Secció 3ª:  

Modificació de la regulació de l’Institut Català de la Salut (ICS). 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Gestors sanitaris, centres sanitaris, professionals de la salut. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de les funcions dels òrgans de govern 
- Actualització normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 
- Control de la despesa 

Beneficis aportats: 

Permet dotar de major autonomia i responsabilitat de gestió als centres productius i als seus 
professionals amb la possibilitat de dotar-los de personalitat jurídica pròpia, garantint al 100% 
la seva titularitat pública.  

L’autonomia de gestió dels centres donarà una major agilitat i flexibilitat a la gestió de la 
organització per respondre a les necessitats  i canvis que vagin sortint.  

Per altra banda s'estableix  la reclamació dels imports dels serveis sanitaris prestats a tercers 
que estiguin obligats al pagament (assegurances públiques o privades, convenis...). 

Normativa modificada: 

Llei 8/2007 de l'Institut Català de la Salut (ICS). 

Departament/s implicats: 

Salut 
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Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

22-32 
El Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut:  

- Ratificarà els acords o convenis signats pel director o gerent de l'ICS amb 
import superior a 250.000€; 

22-32 - També autoritzarà modificacions de crèdit pressupostari de més de 
250.000€. 

22-32 - Aprovarà inversions per a la construcció i la remodelació per valor superior 
a 1 M€ (abans no hi havia limitació econòmica). 

22-32 - Aprovarà les adquisicions d'equipaments mèdics per valor superior a 
250.000€. 

22-32 - Aprovarà Aprovar el pla d'ordenació de RRHH amb prèvia negociació de la 
mesa sectorial 

22-32 
Per a la constitució de qualsevulla entitat o consorci o per a la participació en 
entitats o consorcis, es necessitaran la majoria absoluta dels membres del Consell 
d’Administració, previ a l’autorització del Govern. 

22-32 
L'ICS podrà reclamar l'import de serveis a persones quan hi hagi un tercer obligat 
al pagament En cas de convenis o concerts obligats amb tercers es procedirà de la 
mateixa manera. 
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Capítol I:  

Àmbit de la Salut 

Secció 4ª:  

Modificació de la regulació sobre salut pública. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Gestors sanitaris, centres sanitaris, professionals de la salut. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació dels règims d’autorització i comunicació 
- Mesures d’agilitat administrativa 
- Modificació nombre de membres dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Agilització de tràmits administratius 
- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Agilització administrativa i reducció de tràmits per a les entitats relacionades amb la salut 
pública. 

Normativa modificada: 

Llei 18/2009 de Salut Pública. 

Departament/s implicats: 

Salut 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

33-42 
Les resolucions dictades pel Conseller  i les resolucions dels recursos d'alçada 
dictats per director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, esgoten la via 
administrativa (major agilitat en les resolucions). 

33-42 Es manté el compromís per crear la xarxa de laboratoris de salut pública i es 
simplifiquen els requisits exigits als laboratoris que en vulguin formar part. 

33-42 
Substitució de les autoritzacions prèvies per declaracions responsables o 
comunicacions prèvies per part dels establiments a l'inici de l'activitat relacionada 
amb la salut pública 
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Capítol II:  

Àmbit del Territori 

Secció 1ª:  

Modificació de la regulació sobre meteorologia. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Servei de Meteorologia de Catalunya 

Tipus de modificacions: 

- Modificació nombre de membres dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Estalvi econòmic 

Normativa modificada: 

Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

43 

Es modifica la composició dels membres del Consell d’Administració del Servei 
Meteorològic de Catalunya. Passen d’estar especificats en un nombre per àmbit (6 
representants de la Generalitat, 4 representants dels ens locals, 2 personalitats de 
prestigi en el sector, 1 membre de la xarxa de col·laboradors voluntaris) a una 
composició que ha d’acordar prèviament el Govern, en representació de la 
Generalitat, dels ens locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui 
relacionada amb les competències del Servei Meteorològic de Catalunya. 
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Capítol II:  

Àmbit del Territori 

Secció 2ª:  

Modificació de la regulació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i 
Aran. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans, administració local 

Tipus de modificacions: 

- Modificació nombre de membres dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

La reducció de membres al Consell Rector permetrà adaptar-lo al marc econòmic actual, tot 
reduint el nombre de representants de la Generalitat i garantint la representativitat dels ens 
locals de l'Alt Pirineu i Aran. 

Normativa modificada: 

Llei 28/2002, de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

44 
Es redueix la composició del Consell Rector: es limiten els representants de la 
Generalitat, que passen de 7 a fins a un màxim de 5, i els representants dels ens 
locals passen de 18 a 14 (2 per consell comarcal i 2 pel Conselh Generau d'Aran). 
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Capítol II:  

Àmbit del Territori 

Secció 3ª:  

Modificació de la regulació de l'Institut per al desenvolupament de les Terres de l'Ebre. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans, administració local. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació nombre de membres dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

La reducció de membres al Consell Rector permetrà adaptar-lo al marc econòmic actual, tot 
reduint el nombre de representants de la Generalitat i garantint la representativitat dels ens 
locals de les Terres de l'Ebre. 

Normativa modificada: 

Decret Legislatiu 1/2003, de l'Institut per al desenvolupament de les Terres de l'Ebre. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

45 

Es redueix la composició del Consell Rector: es limiten els representants de la 
Generalitat, que passen de 7  a un màxim de 5, els representants dels consells 
comarcals passen de 12 a 8 (de 3 a 2 representants per consell) i s'elimina la 
representació de cada grup polític a la Diputació de Tarragona. 
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Capítol II:  

Àmbit del Territori 

Secció 4ª:  

Modificació de la regulació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació nombre de membres dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

La flexibilització de la composició del Consell d'Administració ha de permetre adaptar-lo al 
marc econòmic actual. 

Normativa modificada: 

Llei 13/2009, de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

46 

Es flexibilitza la composició del Consell d'Administració als membres que determini 
el Govern en representació de la Generalitat o de les entitats amb activitats 
relacionades amb les competències d'habitatge (abans, s'establia un quantitat fixa 
de 7 persones). 
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Capítol II:  

Àmbit del Territori 

Secció 5ª:  

Modificació de la regulació d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació procés d’elecció i durada dels membres dels òrgans de govern 
- Supressió de membres dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 
- Eficiència 

Beneficis aportats: 

La flexibilització de la composició del Consell d'Administració i del Consell Social d'Aeroports de 
Catalunya ha de permetre adaptar l'ens al marc econòmic actual. A més, es prioritza que els 
seus consellers siguin persones amb competència acreditada en món de l'aeronàutica, els 
transports, el turisme i la promoció econòmica. 

Normativa modificada: 

Llei 14/2009, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. 

Departament/s implicats: 

Territori i Sostenibilitat 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

47-51 Es substitueix la figura de Conseller/a Delegat/da pel de Director/a i es regulen les 
seves funcions. 

47-51 S'exigeix que els consellers del Consell d'Administració siguin prioritàriament 
experts en matèria aeronàutica i/o turisme i promoció econòmica. 

47-51 

Es flexibilitza la composició del Consell Social als membres que determini el 
Govern en representació de la Generalitat, els ens locals i entitats amb activitats 
relacionades (abans, determinats departaments, municipis amb aeroports, 
cambres, sector aeroportuari, organitzacions empresarials, sindicals, consumidors 
i usuaris). 
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Capítol III:  

Àmbit de la Cultura 

Secció 1ª:  

Modificació de la regulació del sistema bibliotecari de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Biblioteca nacional 

Tipus de modificacions: 

- Modificació procés d’elecció dels membres dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Transparència 

Beneficis aportats: 

Eficiència 

Normativa modificada: 

Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

52 El director de la Biblioteca Nacional enlloc de ser nomenat pel Conseller passa a 
ser-ho per decret de Govern. 
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Capítol III:  

Àmbit de la Cultura 

Secció 2ª:  

Modificació de l'Institut Català de les Indústries Culturals. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats culturals 

Tipus de modificacions: 

- Actualització normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Més adequació de les polítiques a les característiques del sector 

Beneficis aportats: 

Major orientació cap a l’activitat productiva de la cultura. 

Normativa modificada: 

Nova denominació de l'Institut Català de les Indústries Culturals. 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

53 L'ICIC passa a denominar-se Institut Català de les Empreses Culturals  (ICEC). 
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Capítol III:  

Àmbit de la Cultura 

Secció 3ª:  

Modificació de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats culturals 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de les funcions dels òrgans de govern 
- Modificació de nombre de membres dels òrgans de govern 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Potenciar la cadena de valor de la cultura (creació, producció, exhibició) 
- Control de la despesa 

Beneficis aportats: 

Major coherència als ajuts al sector. 
Major presència i participació en la definició dels criteris d’atorgament d’ajuts a la cultura. 

Normativa modificada: 

Llei 20/2000, de 29 de desembre, de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

54-61 Als òrgans de govern de l'ICEC hi haurà representants del sector de la creació.                

54-61 
El president del l'ICEC farà les convocatòries públiques i resoldrà els ajuts que 
concedeixi aquest organisme a proposta del seu director. 

54-61 
L'ICEC haurà d’establir un " Pla director" que inclogui la definició anual dels 
objectius, la previsió de resultats i els instruments de seguiment i control. 
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Capítol III:  

Àmbit de la Cultura 

Secció 4ª:  

Modificació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA). 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats culturals 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de les funcions i dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Major qualitat del sistema cultural públic 

Beneficis aportats: 

Es reforça la capacitat de control del CONCA: serà l'òrgan que faci les auditories sobre els 
contractes programa amb els equipaments culturals i qui avali aquests. 

Els ajuts que fins ara concedia el CONCA passen a ser concedits per l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (l'OSIC); d'aquesta manera s'unifica en una sola finestreta la tramitació de 
tots els ajuts en matèria cultural. 

Normativa modificada: 

Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CONCA). 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

62-67 Passa a tenir funcions assessores; es manté com a funció executiva la concessió 
dels Premis Nacionals de Cultura. 

62-67 
Atribució de noves funcions: instrumentar un sistema d'auditoria cultural dels 
equipaments públics  i avaluar els Contracte-Programa entre el departament i els 
equipaments. 
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Capítol III:  

Àmbit de la Cultura 

Secció 5ª:  

Modificació de l’Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats culturals. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de les funcions dels òrgans de govern 
- Modificació del procés d’elecció i durada dels membres dels òrgans de govern 
- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 
- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Els ajuts que fins ara concedia la Institució de les Lletres Catalanes passen a ser concedits per 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural; d'aquesta manera s'unifiquen en una sola finestreta 
els ajuts en matèria cultural. 

Normativa modificada: 

Creació de l’Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes. 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

68-77 Definirà i avaluarà les línies de suport, difusió i foment, relacionades amb el fet 
literari. Haurà de tenir un contracte-programa amb el Departament. 

68-77 

Es modifiquen els òrgans de la Junta de govern: La presideix el degà (escriptor de 
reconegut prestigi), quan abans la presidia el conseller de Cultura; el vicepresident 
és el director de la Institució de les Lletres Catalanes, i abans era el director 
general de Patrimoni Cultural. 

68-77 El degà assumeix funcions pròpies (alta representació de la institució, autorització 
d'actes, etc.); abans únicament donava suport al President 
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Capítol III:  

Àmbit de la Cultura 

Secció 6ª:  

Creació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats culturals 

Tipus de modificacions: 

- Modificació funcions dels organismes 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 

Beneficis aportats: 

L'Oficina unifica en una sola finestreta els ajuts en matèria cultural: aprovarà les bases 
reguladores i les convocatòries i tramitarà i resoldrà els procediments d'ajuts. 

La reunificació d’ajuts en una sola finestreta comportarà per al sector i per al ciutadà 
l’optimització de recursos públics; també una major simplificació i claredat per al sector 
cultural i creatiu, tant dels del punt de vista de la interlocució amb l’administració com des del 
punt de vista de la tramitació, en introduir criteris d’eficiència, economia, celeritat i 
transparència. 

Això comportarà un estalvi directe de  2,1 milions d’euros en la gestió dels ajuts culturals.  

Normativa modificada: 

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

78-81 

Se li assignen les funcions d'aprovar les bases reguladores i les convocatòries 
d'ajuts en matèria cultural, fins ara tasca del departament de Cultura o de les 
entitats que en depenien del mateix.(L’ICEC mantindrà la gestió de les subvencions 
de la seva competència durant els dos primers anys de la creació de l’Oficina) 

78-81 Les direccions generals i unitats del Departament de Cultura continuaran sent qui 
fixaran quines partides de subvencions es convoquen i els criteris per accedir-hi 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 1ª:  

Modificació del Centre d’Estudis d’Opinió. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans, empreses i professionals que realitzen estudis d’opinió. 

Tipus de modificacions: 

- Actualització i adaptació normativa 
- Modificació de funcions de l’organisme 
- Obligació d’informació 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 
- Eficiència 
- Transparència 

Beneficis aportats: 

S'unifica el procediment pel qual tots els organismes de la Generalitat queden afectats per la 
Llei. 

El Centre d’Estudis d’Opinió tindrà l'exclusivitat dels estudis de caràcter polític. 

Se simplifiquen i agilitzen els terminis amb l'eliminació de tràmits.       

Es flexibilitza el termini obligatori per enviar còpia dels estudis realitzats al CEO.    

Normativa modificada: 

Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió. 

Departament/s implicats: 

Presidència 
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Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

82-88 El Centre d’Estudis d’Opinió no queda adscrit al Departament d'Economia i 
Finances, sinó a aquell que determini el Govern.      

82-88 S'introdueix que tots els organismes i entitats de la Generalitat queden inclosos en 
l'aplicació d'aquesta Llei. Abans només eren els Departaments.      

82-88 El CEO tindrà l'exclusivitat pel que fa a tots els estudis de caràcter polític. Abans, 
en tenia la preferència.           

82-88 S'elimina l'obligatorietat dels departaments de sotmetre les propostes d'estudi a 
l'informe del Consell Rector.           

82-88 S'elimina l'obligatorietat que el CEO doni el vistiplau obligatori  a les propostes 
dels departaments.     

82-88 El termini per trametre al CEO una còpia íntegra dels estudis per part del seus 
promotors passa de 15 dies a 3 mesos.   

82-88 S'introdueix l'obligatorietat d'informar a les persones de qui es demana opinió que 
queda garantida la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

82-88 

El termini per accedir al Registre d'Estudis d'Opinió no serà superior a un mes, en 
el cas dels estudis de caire polític. No serà superior a 3 mesos en els estudis sobre 
actituds i opinions de la societat o sobre avaluació i seguiment de polítiques de la 
Generalitat, que siguin promoguts pel mateix CEO. I no serà superior a 10 mesos 
en el cas dels estudis promoguts pels departaments i organismes de la Generalitat.  
En aquests dos darrers casos el termini també era d'un mes.                                                                                                          
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 2ª:  

Modificació de la llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Ciutadans 

Tipus de modificacions: 

- Modernització de l’administració (introducció de les TIC) 

Objectiu de les mesures: 

- Agilització de tràmits administratius 
- Millora de la informació al ciutadà 

Beneficis aportats: 

Agilització del procés de recerca dels acords urbanístics i difusió del dret  vigent en general  de 
forma ràpida i immediata  a través d'un portal web. 

Facilitar la recerca de la normativa en vigor de la Generalitat. 

Normativa modificada: 

Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Presidència 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

89-90 
La publicació dels acords d’aprovació definitiva dels instruments de planejament 
urbanístic haurà d’incloure el text de les normes urbanístiques i l’enllaç al Registre 
de planejament, per permetre la consulta telemàtica i immediata. 

89-90 

Des de la base de dades del DOGC s’alimentarà el web Portal Jurídic de Catalunya, 
des del qual es difondrà el dret vigent i es farà difusió del text consolidat de les 
normes administratives, que tindrà valor oficial per a l’ús intern de les 
administracions públiques catalanes.    
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 3ª:  

Modificació del Patronat de la Muntanya de Montserrat 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Patronat de la Muntanya de Montserrat 

Tipus de modificacions: 

- Actualització normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Actualització i adaptació a la nova estructura de la Generalitat. 

Normativa modificada: 

Llei 10/1989 del Patronat de la Muntanya de Montserrat. 

Departament/s implicats: 

Presidència 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

91-92 Els representants de la Generalitat en el Ple seran les persones titulars dels 
departaments competents en turisme, cultura, territori, seguretat i medi natural.  

91-92 En la Comissió executiva seran cinc membres designats pels mateixos 
departaments 

91-92 
Fins ara s’anomenaven els departaments amb el nom concret que tenien en el 
moment en què es va aprovar la llei. A partir d’ara el que hi figurarà seran els 
àmbits que han de tenir representació. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 4ª:  

Modificació del Memorial Democràtic 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Memorial Democràtic 

Tipus de modificacions: 

- Modificació del nombre de membres de l’òrgan de govern de l’organisme 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Simplificació i racionalització d'organismes públics. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 13/2007 del Memorial Democràtic. 

Departament/s implicats: 

Governació i Relacions Institucionals 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

93-94 

Es modifica la composició de la Junta de Govern:  Es redueixen de 6 a 3 els nombre 
de membres proposats pel Govern, es suprimeix l’apartat que establia que hi 
hauria 4 membres proposats per acord de 2/3 parts  Ple del Parlament; deixen de 
formar part de la Junta un representant del Consell Assessor i dos del Consell de 
Participació i s’afegeix com a membre el Director/a del Memorial Democràtic.   

93-94 El Consell de Participació queda integrat per entre 40 i 50 membres (abans el 
nombre de membres era establert pels estatuts del Memorial Democràtic ). 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 5ª:  

Modificació de l’Institut Català Internacional per la Pau  

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Institut Català Internacional per la Pau 

Tipus de modificacions: 

- Modificació composició  

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Simplificació i racionalització d'organismes públics. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 14/2007 de l'Institut Català Internacional per la Pau. 

Departament/s implicats: 

Governació i Relacions Institucionals 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

95-99 

La Junta de Govern de l’Institut passa a estar formada per 10 membres (abans 12). 
Es redueix de 9 a 7 el nombre de membres que designa el Parlament i s’estableix 
que han de tenir el suport, com a mínim, de tres grups parlamentaris, per una 
majoria de dos terços. 

95-99 Es redueix de 14 a 10 el nombre de membres del Consell Assessor Internacional de 
l’Institut Català Internacional per la Pau. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 6ª:  

Modificació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA). 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 

Tipus de modificacions: 

- Reducció/supressió d’organismes 
- Modificació funcions organismes 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Simplificació del sector públic 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 5/1986 de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) 

Departament/s implicats: 

Economia i Coneixement 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

100 

Per tal d'adaptar la llei a la nova estructura de la Generalitat en matèria de Joc (i a 
la modificació posterior del Decret 296/1996 d’organització i funcionament de 
l’EAJA), desapareix la figura del Director General, considerat fins ara com un dels 
òrgans rectors de l'EAJA. 

100 El Consell d’Administració queda com a únic òrgan rector, es determina que 
exerceix les funcions directives i s’especifica quina és la seva composició. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 7ª:  

Modificació de l’Agència Tributària de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Agència Tributària de Catalunya. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació funcions organismes 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 

Beneficis aportats: 

Millores d’eficiència del sector públic 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 7/2007 de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). 

Departament/s implicats: 

Economia i Coneixement 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

101 

S'assignen dues noves funcions a l'ATC: 

- La relació amb la Agencia Estatal de Administración Tributaria i òrgans 
equivalents de les comunitats autònomes en temes relacionats amb la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs estatals cedits total o parcialment, 
incloent l'obtenció de dades i informació. 

- La realització d'estudis en els àmbits d'actuació de l'ATC (gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació), tant dels tributs propis com dels cedits totalment o 
parcialment. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 8ª:  

Modificació de la normativa sobre universitats de Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Universitats catalanes. 

Tipus de modificacions: 

- Mesures concretes 

Objectiu de les mesures: 

- Flexibilitat normativa 

Beneficis aportats: 

Major autonomia per les universitats. 

Més capacitat d’organització sense cost afegit. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 1/2003 d'Universitats de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Economia i Coneixement 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

102 

En el marc de l'espai europeu d'educació superior, a banda de la docència s'han de 
realitzar les activitats acadèmiques dirigides. Aquesta norma consolida 
l’autonomia universitària per decidir com el personal acadèmic i els investigadors 
en formació poden participar en les activitats dirigides.  
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 9ª:  

Modificació de la normativa sobre Educació. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Institut Superior de les Arts. 

Tipus de modificacions: 

- Es modifica el termini de constitució del nou organisme 

Objectiu de les mesures: 

- Flexibilitat normativa 

Beneficis aportats: 

Estalvi econòmic. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 12/2009 d'Educació. 

Departament/s implicats: 

Ensenyament 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

103 

Es substitueix el termini de 2 anys per l'aprovació dels estatuts de l'Institut 
Superior de les Arts,  tal i com estableix la llei d'educació, i es substitueix per un 
termini més llarg, fins el  finiment de desplegament de la llei d'educació, és a dir, 
el 16 de juliol de 2017. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 10ª:  

Modificació de la normativa la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Cos dels Mossos d’Esquadra. 

Tipus de modificacions: 

- Actualització normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Flexibilitat normativa 

Beneficis aportats: 

Especificitat de la condició d'aspirant a mosso, i la possibilitat de poder sol·licitar per part dels 
mossos actius, excedència voluntària per a participar en processos electorals amb el dret de  
reserva del seu lloc de treball. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 10/1994, d'1 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra 

Departament/s implicats: 

Interior 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

104-105 

Es precisen molt més les condicions dels aspirants a mossos. Es denomina 
aspirant-alumne a  aquells que han superat les proves selectives d'accés al cos de 
mossos i previ a la realització del curs selectiu a l'ISPC, així com la denominació 
d'aspirant-en pràctiques per a aquells que hagin passat el curs de formació bàsica i 
restin a la realització de les pràctiques que detallarà la convocatòria pertinent. En 
tots dos casos mantenen la condició de funcionaris en pràctiques.       

104-105 

S'afegeix la possibilitat de la situació d'excedència voluntària d'un mosso en actiu 
que vulgui participar com a candidat a eleccions per a òrgans representatius 
públics. Aquests no rebran retribució pel seu lloc de treball mentre es mantingui la 
situació d'excedència, i mantenen el dret a reserva del seu lloc de treball.   
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 11ª:  

Modificació de la normativa sobre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Tipus de modificacions: 

- Mesures d’agilitat normativa 
- Modificació composició òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació normativa 
- Eficiència 

Beneficis aportats: 

S'agilitza el procediment d'autorització  i homologació dels centres de formació de seguretat 
privada.          

És permet que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) contracti a persones físiques 
formadores de l'àmbit de la seguretat sense que suposi una relació laboral. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 10/2007 de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Interior 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

106-109 

S'introdueix la potestat d'autoritzar els centres de formació del personal de la 
seguretat privada al DG competent en la matèria; i el Consell de Direcció no 
informarà sobre els requisits per a autoritzar i homologar els centres de formació 
de seguretat privada com fins ara.  

106-109 
Es disminueix el nombre de membres que integren el Consell Pedagògic i Científic 
de l'ISPC, passant de 19 a 17 ( tenint en compte que el director de l'ISPC el 
presideix).                             
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106-109 

S'introdueix en el règim de contractació de l'ISPC la capacitat de poder contractar 
persones físiques formadores. És una millora tècnica perquè quedi clar en la llei 
que es tracta de serveis prestats per personal extern d'acord amb la llei de 
contractació pública, però que en cap cas implica relació laboral ( per fer front a 
un jurisdicció adversa que en alguns casos ha estimat l’existència de relació 
laboral).       
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 12ª:  

Modificació de la denominació i competències de l’Institut Català de l’Adopció. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Institut Català de l’Adopció. 

Tipus de modificacions: 

- Reestructuració de les competències atorgades als organismes amb atribucions en 
matèria d’acolliment. 

Objectiu de les mesures: 

- Eficàcia i eficiència administrativa 

Beneficis aportats: 

Millora en la gestió dels procediments en matèria d’acolliment. 

Normativa modificada: 

Modificació de la denominació i les funcions de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció. 

Departament/s implicats: 

Benestar Social i Família 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

110 

Aquesta modificació afecta d’una banda a l’article 3 de la Llei 13/1997, de 19 de 
novembre, recuperant l’Institut les seves funcions inicials pel que fa als 
acolliments familiars en família aliena, en totes les seves classes i tipologies i, 
l’acolliment preadoptiu, que ja tenia atribuïdes per la llei de creació, i que amb 
l’aprovació de  la Llei 14/2010, de 27 de maig, van ser assumides per la Direcció 
general d’Atenció a l’Infància i l’Adolescència. 

Aquesta modificació comporta que l’Institut torni a recuperar la seva denominació 
original: Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA). 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 13ª:  

Modificació de la normativa  de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de les funcions de l’organisme 

Objectiu de les mesures: 

- Major eficiència 

Beneficis aportats: 

Major coordinació i eficiència de l’administració. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de 
l'Acolliment i Adopció. 

Departament/s implicats: 

Benestar Social i Família 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

111-112 Reconeixement de les entitats o institucions acreditades per poder tramitar i fer el 
seguiment de les adopcions. 

111-112 Modificació de les atribucions del Director de l'Institut. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 14ª:  

Modificació de la normativa sobre les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Persones immigrades i retornades a Catalunya. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació dels terminis d’aplicació de la normativa 

Objectiu de les mesures: 

- Flexibilitat normativa 

Beneficis aportats: 

Estalvi econòmic per a l’administració pública. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 10/2010 d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya. 

Departament/s implicats: 

Benestar Social i Família 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

113 Es modifica el termini per constituir l'Agència de Migracions de Catalunya, que 
passa de 9 mesos a 3 anys. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 15ª:  

Modificació de la normativa de l’Institut Català de l’Energia. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Institut Català de l’Energia. 

Tipus de modificacions: 

- Actualització i Adaptació a la nova estructura de la Generalitat 
- Modificacions tècniques 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència i coordinació 

Beneficis aportats: 

Major eficiència i coordinació amb els òrgans i departaments corresponents. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 9/1991, de 3 de maig, de l'Institut Català de l'Energia. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

114-117 S'adapta a la nova estructura de la Generalitat. El president, vicepresident i els 
vocals seran del departament competent en matèria d'energia. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 16ª:  

Modificació de la normativa del Consell de Relacions Laborals. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Agents socials. 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de la composició de l’òrgan 
- Modificació del procés d’elecció i durada dels membres de l’òrgan   

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa  

Beneficis aportats: 

Major coordinació i transparència ja que es podran incorporar en les comissions les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives en el Consell. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 1/2007 del Consell de Relacions Laborals. 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

118-119 També s'obre la possibilitat que les organitzacions sindicals i empresarials puguin 
ser membres de les comissions i grups de treball del Consell. 

118-119 S’incorporen dues comissions més al Consell: una de Responsabilitat Social 
Corporativa i l’Observatori del Treball. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 17ª:  

Modificació de la normativa del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 

Tipus de modificacions: 

- Adaptació a la nova estructura de la Generalitat 
- Mesures d’agilització administrativa   

Objectiu de les mesures: 

- Simplificació administrativa  

Beneficis aportats: 

Simplificació i reducció de l’estructura administrativa de la Generalitat. 

Normativa modificada: 

Modificació de la Llei 23/2009 del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) 

Departament/s implicats: 

Justícia 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

120-133 Adequació del CIRE als canvis organitzatius que s’han efectuat al Departament 
(supressió de la secretaria de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil). 

120-133 
Simplificació de la gestió i l’organització (règim econòmic més obert; condició del 
CIRE com a mitjà propi de l’administració; major possibilitat de participació de tots 
els col·lectius intervinents en les tasques d’inserció). 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 18ª:  

Modificació de la normativa sobre l’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en 
Salut 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut 

Tipus de modificacions: 

- Adaptació a la nova estructura de la Generalitat 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència  

Beneficis aportats: 

Adaptació a la nova estructura administrativa de la Generalitat. 

Normativa modificada: 

Modificació de la denominació de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament professional en 
Salut 

Departament/s implicats: 

Salut 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

134 
Canvi de nom de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut 
que passa a denominar-se Agència d'Informació, Avaluació i Desenvolupament en 
Salut 

 

  



 
LLEIS ÒMNIBUS 

 

115 
 

Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 19ª:  

Modificació de la normativa sobre les mesures de racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic de la Generalitat 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Entitats i organismes públics de la Generalitat de Catalunya 

Tipus de modificacions: 

- Supressió/reducció d’organismes 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència  

Beneficis aportats: 

Simplificació i racionalització de l’administració pública. 

Normativa modificada: 

Modificació  del decret llei 4/2010 de mesures de racionalització 

Departament/s implicats: 

Presidència 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

135-145 

L'Agència de Qualitat i Desenvolupament professional en Salut amplia les seves 
funcions amb les d'aprovar les accions en matèria de seguretat de la informació 
del departament i dels ens adscrits. La  regulació de la composició del Consell 
d'Administració remetent-se a allò que determinin els seus Estatuts. 

135-145 Es suprimeix la dissolució de l'entitat Equacat, S.A.   

135-145 

S’estableixen les entitats que es faran càrrec de les funcions de les entitats que 
estan en procés de dissolució: Ferrocarrils de la Generalitat assumirà les funcions 
de Viatges de Muntanya, S.A.  i l’Institut Català del Sòl les de Remodelacions 
Urbanes, S.A). 

135-145 Es deroga la disposició que estableix que l'empresa pública Institut de Diagnòstic 
per la Imatge ha d'iniciar un procés d'integració amb l'Institut Català de la Salut. 
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Capítol IV:  

Altres Àmbits 

Secció 20ª:  

Modificació de la normativa sobre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

Tipus de modificacions: 

- Modificació de les funcions  
- Modificació de la composició dels òrgans de govern 

Objectiu de les mesures: 

- Potenciació del patrimoni català 
- Fer més àgil la gestió del patrimoni 
- Obtenció de més recursos per al patrimoni 

Beneficis aportats: 

Es reforcen les funcions de l'Agència del Patrimoni Cultural, creada per la llei de mesures fiscals 
i financeres: impuls de les diverses xarxes temàtiques i territorials dels museus. 

Es dona presència al sector en la presa de decisions de l'Agència. 

Normativa modificada: 

Modificació  de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres 

Departament/s implicats: 

Cultura 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

146-153 
Es precisen més funcions de l'Agència, sobretot  les relatives a la inspecció i règim 
sancionador del patrimoni cultural, així com l'impuls de les diverses xarxes de 
museus , amb el desplegament dels museus nacionals.                

146-153 
S'especifiquen els components i els vocals del Consell d'Administració ( 4 vocals de 
diferents departaments de la Generalitat, 2 representants  de les organitzacions 
associatives d'ens locals i 3 dels sectors professionals).                    
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TÍTOL III: Consell Català de l’Empresa i Agència de Suport a 

l’Empresa Catalana 

 

Capítol I:  

Consell Català de l’Empresa 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Agents socials i econòmics 

Tipus de modificacions: 

- Concentració/simplificació d’organismes 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 

Beneficis aportats: 

És una reclamació del sector: la política activa, la participació en el procés de transformació 
empresarial dels diversos sectors d’activitat als canvis estructurals i la inversió productiva . 

Normativa modificada: 

Creació del Consell Català de l’Empresa 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

154 

Es crea el Consell Català de l’Empresa com a òrgan d’assessorament i de 
participació institucional. En formen part les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives. També hi participen representants de les institucions, les 
corporacions de dret públic i les associacions l’activitat de les quals té relació 
directa amb la innovació, la internacionalització, l’emprenedoria i el 
desenvolupament empresarial. Es fusiona el consell de política industrial i el 
consell rector d'ACC1Ó, i substitueix el Consell de la Indústria de Catalunya. 
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Capítol II:  

Agència de Suport a l’Empresa Catalana 

Sectors i col·lectius als que s’adreça: 

Agents socials i econòmics 

Tipus de modificacions: 

- Reducció d’òrgans i la seva composició 

Objectiu de les mesures: 

- Eficiència 
- Estalvi 
- Simplificació administrativa 

Beneficis aportats: 

Es conserva l'agència i es dota de perfil propi. La identifica com l'agència de suport a l'empresa 
catalana del Govern de la Generalitat, amb un àmbit d'actuació de caràcter transversal. 

Normativa modificada: 

Creació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 

Departament/s implicats: 

Empresa i Ocupació 

Articles: Modificacions Llei Òmnibus 

155-160 
La naturalesa, el règim jurídic i les funcions de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana són bàsicament els mateixos que fins ara. Es simplifiquen i redueixen els 
òrgans de govern de l’Agència. La marca de l’Agència és ACC1Ó. 

160-164 
Es suprimeixen els articles que enumeren tots els membres (42) que han 
d’integrar el Consell Rector, els que estableixen les seves funcions i les seves 
normes de funcionament.  

160-164 
Del Consell d’Administració en limita el nombre de membres, es suprimeixen els 
articles que estableixen les funcions i normes de funcionament. De la Presidència i 
del conseller delegat també se'n suprimeix l’enumeració de funcions. 

160-164 
Es suprimeixen els articles que parlen del director executiu, la secretaria tècnica, la 
Comissió Permanent, les Comissions Estratègiques, l’estructura organitzativa, el 
contracte de gestió i el Pla estratègic, i el personal directiu i professional. 

165-172 
S’estableixen les normes a les que Acc1Ó està sotmesa en matèria de personal, 
contractació, recursos econòmics, pressupost, contractes de gestió, patrimoni, 
comptabilitat i control econòmic-financer. 
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