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A LA MESA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Re
publicana, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Po
dem, d'acord amb el que estableix l'article 118 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a l'articulat del Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 (tram. 200-
0001 5/1 3). 

Esmena 1 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 1 8 de l'article 37 del projecte de llei de mesures per 
al 2023 que modifica la disposició addicional segona del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, de modificació de l'apartat 1, d'addició d'un apartat 4 i de 
modificació d'un paràgraf del punt II de la part expositiva del projecte de llei 

Per últim, es modifica i amplia la disposició addicional segona sobre d Règim 
de retorn de cobraments indeguts en l'àmbit de les prestacions del sistema pú
blic de serveis socials i de pagament de deutes derivats de la participació dels 
usuaris en el finançament de les prestacions de serveis socials, així com dels 
impagaments per copagaments del usuaris de serveis socials, per tal de no 
aplicar interessos o qualsevol altre recàrrec en els imports a reclamar així com 
poder compensar els deutes d'una persona beneficiària amb els pagaments que 
tingui pendents per part de l'Administració. 

/. Les persones físiques que tinguin la condició de beneficiàries de ¡es prestaci
ons del sistema públic de serveis socials, inclosa la renda garantida de ciuta
dania, que estiguin obligades a retornar cobraments indeguts per aquest con
cepte i les que estiguin obligades al copagament poden retornar les quantitats 
percebudes indegudament, o itnpagades, sense cap tipus de recàrrec ni meri-

[...] 

[...] 
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tació d'interessos ni en el reintegrament del deute principal ni en el fracciona
ment. En el cas que el retorn sigui mitjançant fraccionament, aquest serà en 
un termini màxim de quaranta-vuit mesos, sense que hi pugui haver meritació 
d'interessos ni cap tipus de recàrrec, excepte en cas d'incompliment del paga
ment de tres terminis consecutius, supòsit en què les quantitats que restin 
pendents de pagament meriten interessos. 

[...] 

4. Les formes de retorn dels cobraments indeguts i de copagament s'ajustaran 
a la normativa vigent en matèria de recaptació de deutes de dret públic, inclo
sa la compensació de deutes. 

Esmena 2 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, 
del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques 
urbanes i de modificació de la Llei 24/1 991, de l'habitatge 

L'Institut Català del Sòl ha de destinar l'import de les fiances que tingui en di
pòsit a inversions per a la construcció pública d'habitatges, amb una atenció 
especial a les promocions en règim de lloguer i a actuacions directes en nuclis 
antics 0 subjectes a un procés de renovació urbana, així com a aquelles finali
tats que li són pròpies d'acord amb la seva regulació. En aquestes actuacions, 
la col·laboració i la coordinació amb els ajuntaments afectats s'han de dur a 
terme d'acord amb el que estableix l'apartat 2. En tot cas, l'Institut Català del 
Sòl ha de mantenir disponibilitats per un import no inferior al 10% d'aquests 
recursos per a garantir l'efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les 
devolucions consegüents que s'esdevinguin. 

Esmena 3 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició addicional a la Llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 2023 

Subvencions als partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors 
amb representació al Parlament de Catalunya. 
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/. La Generalitat atorgarà als partits polítics, fectiracTdlTsrWlíIlirtDTlTTTTgrvrpiT^—-
dons d'eledors amb representació al Parlament de Catalunya subvencions 
anuals no condicionades, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, per tal 
d'atendre les seves despeses de funcionament. 

2. Aquestes subvencions es distribuiran en funció del nombre d'escons i de vots 
obtinguts per cada partit polític, federació, coalició i agrupació d'electors a les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya. 

Per a l'assignació d'aquestes subvencions es dividirà la consignació pressupos
tària corresponent en, dues quantitats iguals. Una d'aquestes es distribuirà en 
proporció al nombre d'escons obtinguts per cada partit polític, federació, coali
ció i agrupació d'electors en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i 
l'altra restant proporcionalment a tots els vots obtinguts per cada partit polí
tic, federació, coalició i agrupació d'electors en aquestes eleccions. 

3. La subvenció anual corresponent a cada partit polític es farà efectiva en 12 
mensualitats. 

4. L'import global de la consignació que s'inclogui en els pressupostos de la 
Generalitat per a atendre les subvencions regulades en aquest article s'ade
quarà anualment, com a màxim, a l'increment de l'índex de preus al consum. 

5. El que estableix aquest article s'entén sens perjudici del que disposa 
l'apartat quatre de l'article 3 de la Llei orgànica 8/2007, de finançament dels 
partits polítics. 

Esmena 4 
CP Socialistes i Units per Avançar. GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'article 38 del projecte de llei de mesures per al 2023, que 
preveu la modificació de l'article 3 de la Llei 1 6/1 984, de 20 de març, de 
l'estatut de la funció interventora 

Es modifica la lletra a) de l'apartat LA de l'article 3 de la Llei 16/1984, de 20 
de març, de l'estatut de la funció interventora, que resta redactat de la manera 
següent: 
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CP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esqu ïrrsijílee FULL NUM. D ENTRADA 
publicana, CP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició transitòria a la Llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 2023, amb la redacció 
següent: 

Disposició transitòria X 

Per al còmput del termini que estableix l'apartat 4 de l'article 71 bis del Text 
refós de la Llei de finances públiques s'han de tenir en compte els anys que la 
societat d'auditoria de comptes o l'auditor o l'auditora de comptes porta realit
zant els treballs d'auditoria de forma continuada a la data d'entrada en vigor 
d'aquesta disposició. 

No obstant l'anterior, per als contractes que a la data d'entrada en vigor. Ja 
constin adjudicats per a la realització de l'auditoria de l'exercici 2022, podran 
continuar amb els treballs d'auditoria respecte de l'exercici esmentat. 

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'article 49 de Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 
de Comptes 

Principis rectors especials de la funció pública de la Sindicatura 

1. El personal de la Sindicatura de Comptes en exercici de les funcions de fisca
lització té la consideració d'agent de l'autoritat. 

2. El personal de la Sindicatura de Comptes ha d'actuar amb submissió a l'or
denament Jurídic, amb dependència dels òrgans competents de la Sindicatura i 
amb total independència respecte dels òrgans i els ens públics que estan sub
jectes a la fiscalització de la Sindicatura. 

3. El personal que presta serveis a la Sindicatura de Comptes té el deure de 
mantenir en secret tota la informació obtinguda en virtut de la tasca que hi fa, 
sempre que no hagi estat publicada de manera oficial. 

4. La Sindicatura de Comptes i, per mitjà d'aquesta, el Parlament han de pro
tegir el personal de la Sindicatura en l'exercici de les seves funcions. 

5. En tot allò que no regula la normativa a què fa referència l'article 48, s'apli
ca supletòriament la normativa en matèria de funció pública aplicable a l'Ad
ministració de la Generalitat. 
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publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de l'article 51 del projecte de llei de mesures per al 2023, que 
modifica l'article 2 del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment 
d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat 

El procediment d'integració s'aplica als centres que formen part del Servei d'E
ducació de Catalunya i que, com a tais, estan inscrits en el registre de centres 
que gestiona el departament competent en matèria de política educativa. Així 
mateix, el procediment d'integració s'aplica als centres públics de titularitat 
municipal. 

Esmena 8 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 

D'addició d'un nou apartat 2 en l'article 15 del Decret 122/2012, de 9 
d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'ober
tura de centres educatius privats 

La sol·licitud de cessament d'activitats per part del titular s'haurà de fer abans 
de l'inici del procés de preinscripció, si en el centre li és d'aplicació la resolució 
que regula les normes de preinscripció i matrícula. 

Esmena 9 
CP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 5 de l'article 1 59 de la Llei 1 2/2009, del 10 de 
juliol, d'educació 

Els ens locals poden assumir la gestió dels serveis escolars de menjador i de 
transport, així com altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per 
Acord de Covem. 
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Esmena 10 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra 
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició final a la Llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2023 

En el termini de sis mesos, a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el 
Covem haurà d'impulsar mesures en el marc del Sistema sanitari integral 
d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i dels serveis socials de cobertura 
pública per dotar de flexibilitat de resposta al sistema i promoure el consensos 
necessaris amb els agents socials per facilitar la incorporació de professionals 
allà on sigui necessari, però també racionalitzar allà on no hi hagi aquesta 
manca de professionals. 

Esmena 11 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 5 de l'article 57 del projecte de llei de mesures per 
al 2023, que modifica l'últim punt del paràgraf novè del punt IV de la part 
expositiva del projecte de llei i l'article 1 0.1 .b) del Decret 80/201 5, de 26 de 
maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència 
masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere. 

(...) Es modifica l'import de la indemnització per als fills i filles, fixant-lo en sis 
vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya anual. 

[ . . ]  

b) En el cas de fills o filles de víctimes mortals a conseqüència de violència 
masclista, l'import de la indemnització és de sis vegades l'indicador de renda 
de suficiència de Catalunya anual. En cas de concurrència de descendents, ca
da fill o filla té dret a rebre aquesta quantitat. 

També tenen dret a rebre aquesta indemnització les dones a les quals han 
mort ell seu fill o filla en el marc de la violència vicària. 

[...] 
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CP Socialistes i Units per Avançar, CP dtsquerrake-^^^ 
publicana, GP d'En Comú Podem | i 
De modificació de la disposició transitòria segona del Decret llei 5/2022, de 1 7 
de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte 
bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i d'actualització de determinades mesures 
adoptades durant la pandèmia de la COVID-1 9 

Disposició transitòria segona 

Còmput d'ingressos dels beneficiaris i beneficiàries de la prestació econòmica 
prevista a l'article 21 de la Llei 13/2006, del 27 de Juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic 

De manera extraordinària i durant la vigència dels increments extraordinaris 
previstos als articles 77 i 79 del Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre, 
de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra 
d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de la illa de La Palma i a d'altres situ
acions de vulnerabilitat, aquests increments no computaran com a ingressos 
als efectes dels llindars econòmics d'accés a la prestació ni es deduiran de la 
prestació econòmica complementària als ajuts, les pensions i les prestacions 
estatals prevista a l'article 21 de la Llei 13/2006, de 27 de Juliol, de prestaci
ons socials. En la fixació del llindar econòmic i l'import de la prestació econò
mica complementària s'ha de prendre com a referència l'IRSC en còmput anual. 

Esmena 1 3 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de la lletra w) en l'article 3 de la Llei 7/2020, de 2 de juliol, de 
l'Agència de la Natura de Catalunya 

w) Portar a terme el règim d'intervenció administrativa amb relació a totes les 
matèries a què fa referència aquest article, incloses les potestats d'autoritza
ció, control, foment i sanció i totes les altres funcions que deriven de l'aplicació 
de la normativa que regula les seves competències, i, en particular, informar 
preceptivament durant la tramitació de l'aprovació de qualsevol pla, progra
ma, projecte o autorització administrativa que pugui afectar els espais natu
rals protegits. La presa en consideració d'aquests informes s'ha de fer constar 
Justificadament en els respectius acords resolutius. 

Model: 200 Esmenes a l'articulat del projecte de llei de mesures 7 
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GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re- jj,,,., L IJUM. D ENTRADA 
publicana, GP d'En Comú Podem I— —— —' 
D'addició d'una nova disposició addicional al Text refós de la Llei reguladora 

dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol 

Disposició addicional X 

Foment de la utilització d'àrid siderúrgic valoritzable 

Els projectes de construcció d'obra civil han de determinar l'ús d'àrid siderúrgic 
valoritzable en un percentatge mínim del 5 % en pes sobre el total d'àrids pre
vistos, excepte que les característiques de l'obra no permetin l'ús d'aquest tipus 
de material, supòsit que el redactor del projecte ha de justificar degudament 
en la memòria. La direcció d'obra ha de certificar el percentatge d'àrid side
rúrgic valoritzable utilitzat efectivament en l'obra, i ha d'adjuntar el certificat 
del subministrador que l'ha produït. 

Esmena 1 5 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú, Podem 
De modificació de l'apartat 8 de l'article 64 del projecte de llei de mesures per 
al 2023, que afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

Disposició addicional setena 

Les obres de reforma en edificis queden excloses del compliment dels valors 
límit d'immissió establerts a l'apartat 2 de l'annex 4, immissió sonora aplicable 
a l'ambient interior produïda per les activitats, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat; i es regiran pel que s'estableix a les ordenances municipals 
i als permisos d'obres. 

Model: 200 Esmenes a l'articulat del projecte de llei de mesures 
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Esmena 16 | 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esqueiíra- lii'iV D;;;-:» •• -'i 
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició de dos supòsits d'avaluació del soroll en l'apartat 2.1 de l'Annex A 
del Decret 1 76/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei 1 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n'adapten els annexos 

Pel que fa ai soroll provinent dels patits d'escoles en horari lectiu i de les seves 
activitats extraescolars fins a les 2 J h s'avalua amb període d'avaluació d'l 
dia. 

Pel que fa al soroll provinent del servei de recollida d'escombraries i neteja de 
carrers s'avalua amb període d'avaluació d'l dia. 

Esmena 17 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 2 de l'article 62 del projecte de llei de mesures per 
al 2023, que modifica l'apartat 2 de l'article 30 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 1 5 d'abril 

30.2 El departament competent en matèria de biodiversitat de manera conjun
ta amb el departament competent en matèria de cinegètica, d'acord amb 
l'estat de les poblacions de la fauna salvatge autòctona, pot ampliar o reduir la 
relació d'espècies protegides a Catalunya. 

Esmena 18 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Gomú Podem 
De modificació de l'article 34 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que modifica la lletra b) de l'apartat 5 
bis 

b) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica renovable amb una potèn
cia superior a 100 kW estiguin o no connectades a les xarxes de transport o de 
distribució d'electricitat. 

Model: 200 Esmenes a l'articulat del projecte de llei de mesures 9 
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Esmena 19 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra 
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'article 14 bis del Decret llei 1 6/201 9, de 26 de novembre, 

de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies 
renovables 

Es declaren d'urgència per raons d'interès públic, els procediments d'autoritza
ció de projectes de generació mitjançant energies renovables que siguin com
petència de l'Administració de la Generalitat, de potència igual o inferior a 5 
MW connectats a la xarxa elèctrica de distribució d'intensitat igual o inferior a 
25 kV o que estiguin destinats a l'autoconsum d'establiments industrials. 

Esmena 20 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l'article 1 5 del Decret llei 1 6/201 9, de 
26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a 
les energies renovables 

15.1 L'òrgan competent en matèria d'energia i els òrgans competents en matè
ria d'agricultura, paisatge, medi ambient, urbanisme i cultura han de compro
var, en el termini d'un mes, la suficiència i la idoneïtat de la documentació 
aportada per la persona promotora. A falta de resposta dins el termini previst 
es podrà continuar la tramitació. En cas de rebre petició d'esmena o millora, 
l'òrgan competent en matèria d'energia ha de recollir totes les peticions i les ha 
de traslladar a la persona promotora, d'acord amb la normativa general de 
procediment administratiu. En donar resposta a la suficiència i la idoneïtat de 
la documentació aportada, l'òrgan ambiental ha de comunicar a l'òrgan com
petent en matèria d'energia la llista d'entitats i administracions que han de ser 
consultades als efectes de l'avaluació d'impacte ambiental. 

L'òrgan competent en matèria d'energia ha de traslladar la resposta de la per
sona promotora als òrgans competents descrits al paràgraf anterior perquè es 
pronunciïn en un termini de 15 dies sobre si la documentació és adequada i 
suficient per a l'inici de la informació pública. En cas que dins aquest termini es 
rebi alguna observació, l'òrgan competent en matèria d'energia la traslladarà 
al promotor perquè hi doni resposta. Aquestes observacions hauran de tractar 
exclusivament els aspectes sobre els que feia referència la petició d'esmena o 
millora inicial, evitant noves peticions d'informació alienes a aquesta primera 

sol·licitud, per tal d'evitar dilacions en el procediment i obligant a les adminis
tracions a fer tots els requeriments de manera exhaustiva des de l'inici de la 
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tramitació. En el supòsit que, superat el termiríl4Íe~4S~4ies-;-nfy-€&nsti-resposta"'' 
dels òrgans competents, l'òrgan substantiu pot continuar la tramitació d'acord 
amb l'apartat següent. 

15.2 Un cop esmenades totes les deficiències, l'òrgan competent en matèria 
d'energia inicia el tràmit d'informació pública durant un període de 30 dies en 

els projectes de menys de / OMW i de menys de 60 dies en els projectes d'entre 
10 i 50MW. L'anunci d'informació pública ha de detallar que té efectes sobre 
els procediments administratius següents: el procediment per a l'obtenció de 
l'autorització administrativa prèvia i de construcció del parc eòlic o la planta 
solar fotovoltaica i, si escau, per a la seva declaració d'utilitat pública; el pro
cediment per a l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic 
en sòl no urbanitzable, i el procediment d'avaluació d'impacte ambiental del 
projecte del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica. 

15.3 Paral·lelament al tràmit d'informació pública, l'òrgan competent en matè
ria d'energia efectua el tràmit d'audiència a les administracions i entitats que 
puguin resultar afectades i sol·licita als organismes i a les empreses de serveis 
públics o d'interès general que emetin un informe sobre la part que els pugui 
afectar. En tot cas, s'han de consultar els departaments competents en matèria 
de patrimoni cultural i en matèria d'agricultura. Aquests informes s'han d'eme
tre en el termini d'un mes. Si no s'emeten en el termini assenyalat, es poden 
prosseguir les actuacions corresponents. Quan la persona promotora hagi 
sol·licitat la declaració d'utilitat pública, es coÁsideren també persones interes
sades les persones titulars dels béns i drets afectats. En tots els casos, l'òrgan 
competent en matèria d'energia ha de sol·licitar informe a l'ajuntament o als 
ajuntaments en l'àmbit dels quals es pretengui implantar el parc eòlic o la 
planta solar fotovoltaica, en el mateix termini. 

Esmena 21 
CP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició final al Decret llei 1 6/201 9, de 26 de 
novembre, de mesures urgents pera l'emergència climàtica i l'impuls a les 
energies renovables 

Disposició fina! X 

El departament competent en matèria d'energia ha d'elaborar, en el termini de 
3 mesos des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
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una guia informativa exhaustiva que contempli tota la documentado necessà
ria que caldrà presentar en • la sol-licitud a tràmit per a l'obtendó de 
l'autorització administrativa prèvia i de construcció, la declarado d'impacte 
ambiental i el projecte d'actuació específica en matèria d'urbanisme. Aquesta 

documentado farà referència a la documentació necessària requerida pels òr
gans competents en matèria d'energia, urbanisme, medi ambient, agricultura i 
patrimoni cultural els quals no podran demanar cap altra documentació que 
no estigui inclosa en aquesta guia. 

Esmena 22 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova lletra g) a l'apartat 3 de l'article 53 del Text refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/201 0, de 3 d'agost 

" g) Instal·lacions de generació d'energia basades en fonts renovables". 

Esmena 23 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició addicional al Decret llei 1 6/201 9, de 26 de 
novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les 
energies renovables 

Disposició addicional X 

Per a la ubicació de torres de mesurament de vent no serà necessari complir la 
tramitació prevista en aquest Decret llei. Per a la seva instal·lació temporal 
serà necessària una autorització de la unitat directiva corresponent del depar
tament competent en matèria d'energia, previ informe de l'ajuntament corres
ponent i un informe del departament competent en matèria de cultura. Aquests 
informes hauran de ser emesos en el termini de 15 dies. Es produeix silenci 
administratiu positiu transcorregut aquest termini. 

L'autorització atorgada tindrà una vigència màxima de 2 anys. En el supòsit 
que la torre de mesura hagi de restar ubicada amb el propi parc eòlic, caldrà 
incloure-la dins del projecte corresponent al parc eòlic. 
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CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'EsquerrajOEFULL NUM.D'ENTRADA 
publicana, CP d'En Comú Podem ™ 
De modificació de l'article 48 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües 

- de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 

Règim de finançament 

48.1 L'import de la contribució econòmica dels beneficiaris, sigui quina sigui la 
modalitat d'aquella, serà : 

a) El 30% del cost total d'inversió, en el cas de millora o ampliació de regs exis
tents i ampliació de zones regables. 

b) El 30% del cost total d'inversió, en el cas de regs de nova implantació. 

c) En el cas d'obres de millora de regs existents, l'estalvi d'aigua que es produ
eixi es podrà destinar a l'ampliació de la zona regable, sempre que no es superi 
la concessió. Si, no hi ha ampliació de la zona regable, l'estalvi d'aigua es po
sarà a disposició de l'Agència Catalana de l'Aigua per a què en faci la gestió. 

d) Pel desenvolupament de les obres de regadiu, tant de nova implantació com 
de millora o ampliació de regs existents, serà necessari disposar de l'adhesió 
del 60% dels futurs regants del sector de reg, dins del projecte global, que es 
vulgui desenvolupar. 

48.2 En el pressupost total de les inversions s'han d'incloure el cost dels tre
balls, els estudis i els projectes previs a l'execució de les obres i també el cost 
d'adquisició dels bens i els drets necessaris i de restitució, si escau, de les afec
cions produïdes. El valor dels terrenys aportats pels beneficiaris s'ha de deduir, 
a la vista de la taxació feta per l'Administració., de l'aportació econòmica que 
s'hagi acordat. 

48.3 Pel que fa als regs anomenats de suport, tant en el cas de millora de regs 
existents o d'ampliació de zones regables com en el cas de regs de nova im
plantació, la contribució econòmica dels beneficiaris queda reduïda d'un 50%, 
essent del 85% per part de l'administració i del 15% per part dels beneficiaris. 
S'entén per reg de suport el destinat al regadiu que té una dotació rnàxima per 
hectàrea i any de 3.500 metres cúbics d'aigua. Excepcionalment, el Govern pot 
incrementar aquesta dotació en els casos que no comportin un canvi substan
cial dels conreus actuals. 

48.4 El cost de les obres de millora de regadius, d'ampliació de les zones rega
bles i de regadius de nova implantació que s'abasteixin amb aigües procedents 
d'estacions depuradores ha d'anar el 30% a càrrec dels beneficiaris, i el 70% a 
càrrec de l'administració. Quan es tracti de regadius de suport, la participació 
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dels beneficiaris serà del 15%, i el 85% restant a^TarreT'dW'departament com
petent en matèria de regadius. En aquest cas, quan es tracti d'obres 
d'infraestructura per a la reutiUtzació i d'obres de substitució, l'Agència Cata
lana de l'Aigua ha de participar conjuntament amb el departament competent 

en matèria de regadius en el finançament de les despeses. Excepcionalment, el 
Covem pot incrementar aquesta dotació en els casos en què no hi hagi un can
vi substancial dels conreus actuals. 

48.5 Excepcionalment el Covem, per causes degudament Justificades derivades 
de reparacions d'infraestructures de regadiu afectades per catàstrofes natu
rals, pot reduir els percentatges a càrrec dels beneficiaris establerts pels apar
tats 1, 3 i 4, a proposta del departament competent en matèria de regadius o a 
proposta conjunta d'aquests i del competent en matèria d'aigües, quan escai
gui. 

Esmena 25 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició addicional en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 

Disposició addicional X 

Sobre les convocatòries per accedir a les diferents categories dels cossos 
d'extinció d'incendis 

7. Les convocatòries per accedir a les diferents categories dels cossos d'extinció 
d'incendis aprovades a partir de l'I de gener de 2023 han de determinar el 
nombre de places que han d'ésser proveïdes per dones per complir l'objectiu 
d'equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles respectives. 

2. El nombre de places reservat per a dones ha d'ésser proporcional als objec
tius perseguits, i no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni infe
rior al percentatge que sigui establert pel pla d'igualtat de cada administració. 
Com a regla general, fins que les administracions no elaborin aquests plans 
d'igualtat, el percentatge mínim no pot ésser inferior al 25% de les places con
vocades, sempre que se'n convoquin més de tres. 

3. En els procediments selectius a què fa referència l'apartat 2, l'adjudicació de 
les places convocades s'ha de fer seguint una única llista final de les persones 
que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, apli
cant-hi els criteris de desempat establerts legalment, llevat que per aquest 
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procediment no s'assoleixi el percentatge que d 
cas caldrà donar preferència a les candidates 
perseguit, sempre que es compleixin les condicions següents: 

a) Hi ha d'haver en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada 

per la superació de les proves i els exercicis de la fase d'oposició del sistema 

selectiu. 

b) Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d'aquest criteri de pre
ferència no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació, en la fase d'oposició 
i, si escau, en la fase de concurs, de més del 15% respecte als. candidats homes 
preterits. 

c) No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats en què concorrin mo
tius de discriminació positiva legalment determinats altres que el criteri de 
preferència que regula la present disposició, com la pertinença a altres 
col·lectius amb especials dificultats d'accés a l'ocupació. 

4. El criteri de preferència que regula la present disposició no és aplicable si en 
el cos, l'escala i la categoria objecte de la convocatòria hi ha una presència de 
funcionàries dones igual o superior al 33%. 

Esmena 26 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú,Podem 
De modificació de l'article 1 7 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència 

/. Ni en els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques, ni en 
altres llocs públics no és permès de vendre ni subministrar cap mena de begu
da alcohòlica als menors de divuit anys. 

2. No es permès l'adquisició de begudes alcohòliques per part de majors d'edat 
per tal de proporcionar o facilitar el seu consum a menors d'edat. 

3. En els establiments de venda i consum de begudes alcohòliques hi ha d'haver 
una senyalització en un lloc perfectament visible, de la forma que es determini 
per reglament, que faci palesa la prohibició de vendre, subministrar, proporci
onar o facilitar begudes alcohòliques als menors de divuit anys. 
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CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de les lletres d) i e) de l'apartat 2 de l'article 1 8 de la Llei 

20/1 985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies 
que poden generar dependència 

2. No es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques en: 

d) Les àrees de servei i de descans de les autopistes i les benzineres, de les 22 
hores a les 8 hores de l'endemà. 

e) En tot tipus d'establiment, des de les 22 hores a les 8 hores de l'endemà, lle
vat dels que la venda de begudes alcohòliques estigui destinada al seu consum 
a l'interior del local. Queda inclosa en aquesta prohibició la venda celebrada en 
establiment comercial, per telèfon o per qualsevol altre mitjà, seguida del re
partiment al domicili o al lloc indicat quan l'esmentat repartiment es realitzi 

dintre de la franja horària indicada. 

4. No es permet el consum de begudes alcohòliques de les 22 hores a les 8 ho
res de l'endemà en els establiments de venda de productes d'alimentació no 
destinats al consum immediat. 

Esmena 28 
GP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un apartat 5 a l'article 1 8 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència 

5. Es prohibeix l'exposició de begudes alcohòliques en les zones exteriors dels 
establiments comercials, com també en mostradors o finestres visibles des de 
l'exterior, tret d'aquells establiments comercials que tinguin com a negoci ex
clusiu la venda de begudes alcohòliques. 

(...) 

(...) 
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Esmena 29 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
D'addició d'un apartat 5 a la disposició addicional vuitena de l'article 1 8 de la 
Llei 1 6/1 991, de 10 de juliol, de les policies locals 

5. Les disposicions contingudes ais apartats anteriors, seran d'aplicació als 
processos de selecció, de provisió i de mobilitat de les policies locals. 

Esmena 30 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Gomú Podem 
D'addició d'una lletra c) a l'apartat 1 de l'article 9 bis del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

c) En sòl no urbanitzable, en els espais de terreny situats en un radi de cin
quanta metres al voltant de la construcció, quan les instal·lacions es destinin a 
reduir la demanda energètica de la mateixa. 

Esmena 31 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 4 de l'article 9 bis del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

4. No són aplicables les normes d'aplicació directa que estableix aquest article 
quan sigum incompatibles amb les normes de proteccio aei patrimoni cultural. 

Esmena 32 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una lletra d) en l'apartat 3 de l'article 47 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

d) Reconstruir i rehabilitar construccions agroforestals quan siguin de l'any 
1956 o anteriors. 
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Esmena 33 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 3 ter de l'article 47 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

3 ter. No obstant el que estableix l'apartat 3, les construccions esmentades es 
poden reutilitzar per destinar-les a altres usos diferents sempre que s'acrediti 
que la finca en qüestió disposa d'un pla de gestió forestal o de finca aprovat i 
que acrediti la seva execució d'acord amb la planificació que hi consta. 

Esmena 34 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de la lletra a) de l'apartat 6 de l'article 47 del Text refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, rama
dera, forestal, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre 
les construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals procedents 
d'activitats extractives, s'hi inclouen les instal·lacions destinades al primer 
tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats de 
selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'o
rigen. 

Esmena 35 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 4 de l'article 50 bis del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

4. D'acord amb el pla urbanístic corresponent, es pot admetre la divisió horit
zontal de les construccions a què fan referència les lletres a i b de l'article 47.3 
si no se n'alteren les característiques originals, es respecten els seus elements 
històrics principals, i es realitzen d'acord amb la normativa reguladora de les 
condicions objectives d'habitabijitat. En cap cas no és admissible la divisió ho
ritzontal ni qualsevol altre règim de condomini en les parts de les edificacions 
destinades a l'ús hoteler. 
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GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re- —_— 
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació del punt 1 0 de l'article 5 de la Llei 24/201 5, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica 

10. Als efectes d'aquesta llei, s'entén que les persones i unitats familiars es 
troben en situació de risc d'exclusió residencial sempre que tinguin uns ingres
sos inferiors a 2 vegades l'IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns 
ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o 
uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IRSC, en cas de persones amb'discapaci-
tats o amb gran dependència. En el cas que els ingressos siguin superiors a l,5 
vegades l'IRSC, cal un informe dels serveis socials o de l'òrgan de 
l'administració que es determini reglamentàriament, que acrediti el risc 
d'exclusió residencial. 

Esmena 37 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de\ punt 2 de l'article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica 

2, S'ha d'estabiir, com a principi de precaució, un protocol obligat de comuni
cació als serveis socials, o a l'òrgan de l'administració que es determini regla
mentàriament, i d'intervenció d'aquests serveis prèviament a la concessió dels 
ajuts necessaris per a evitar els talls de subministrament, en els casos 
d'impagament per manca de recursos econòmics de les famílies afectades. 

Esmena 36 
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CP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra ———" * 
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de\ punt 4 de l'article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica 

4. Per tal que s'apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2, quan 
l'empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de 
sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals, o a l'òrgan de 
l'administració que es determini reglamentàriament, per a determinar si la 
persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió 
residencial determinades per l'article 5.10. En cas que es compleixin aquests 
requisits s'han de garantir els subministraments bàsics d'acord amb el que 
estableix l'apartat I i s'han d'aplicar els ajuts necessaris establerts per l'apar

tat 3 per tai de no generar un deute a la persona o la unitat familiar. 

Esmena 39 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 2 de l'article 8 del Text refós de la Llei de l'Institut 
Català de Financoc, aprovat pol Docrot logislatiu 1/2022, de 2G dc juliol 

2. El finançament que es concedeixi es podrà destinar a qualsevol finalitat lícita 
i a qualsevol àmbit sectorial, amb l'excepció del sector de la promoció immobi
liària, que no pot ésser finançat per l'Institut Català de Finances, llevat que es 
tracti d'habitatge de protecció oficial, o bé habitatge cooperatiu en règim de 
cessió d'ús d'iniciativa social sense ànim de lucre o d'habitatges de lloguer 
promoguts pels promotors socials contemplats a l'article 5l.2.b de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, de forma complementària 
a altre suport financer. •' 
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Esmena 40 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra R 
publicana, GP d'En Comú Podem I OT FULL 
De modificació de l'apartat 3 de l'article 1 5 de la LIei T7202e  
modificació de la Llei 1 8/2007, la Llei 24/201 5 i la Llei 4/201 6 per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge 

3. En el supòsit a què fa referència l'apartat I, són administracions expropi-
ants els municipis i el departament competent en matèria d'habitatge. Poden 
ésser-ne beneficiàries les entitats de dret públic que gestionin el parc social 
d'habitatges, el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge i les entitats privades sense 
ànim de lucre que, d'acord amb la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge, gestionin habitatges d'inserció o tinguin la condició de promotor 
social d'habitatges. Les administracions expropiants o, si escau, les beneficiàri
es resten obligades a complir la funció social dels habitatges adquirits en el 
termini d'un mes a partir del moment en què estiguin en condicions d'ús efectiu 
i adequat. 

Esmena 41 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 1 73 del Text refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

b) Els habitatges no arrendats i també els arrendats, quan, d'acord amb la le
gislació sobre arrendaments urbans, es transmeti el conjunt de l'immoble, amb 
exclusió de les transmissions entre les societats d'un mateix grup empresarial 
que tinguin el mateix objecte social o exerceixin una activitat immobiliària si
milar. 

Esmena 42 
CP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 3 bis de l'article 1 88 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

3 bis. En el marc del procediment per a atorgar i denegar les llicències urba
nístiques, cada municipi pot exigir, com a requisit previ que ha d'acompanyar 
la sol·licitud de llicència o la comunicació prèvia, l'aportació d'un informe d'i
doneïtat tècnica. L'in forme d'idoneïtat tècnica té per objecte verificar que el 
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projecte tècnic o la documentació tècnica compleix la normativa estatal i auto
nòmica que ha d'ésser comprovada en els procediments municipals d'interven
ció i que la documentació aportada compleix els requisits d'integritat documen
tal, suficiència i idoneïtat que exigeixin les ordenances municipals. L'emissió 

d'aquest informe es pot encomanar a un col·legi professional tècnic o a una 
entitat col·laboradora degudament habilitats per l'Administració. Aquests in
formes tenen la mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal de l'Ad
ministració encarregat d'aquestes funcions. 

Els col·legis professionals tècnics o les entitats col·laboradores seran habilita
des, per actuar en tot el territori de Catalunya, per la direcció general compe
tent en matèria d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el 
que estableixi el decret de desplegament, sense perjudici que les ordenances 
municipals puguin regular el seu propi règim de col·laboració per a l'exercici 

de les funcions de verificació i control, i també l'aprovació del sistema d'habili
tació, si és el cas, en el marc del que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques 

de Catalunya, i la resta de normativa aplicable. 

En el cas que l'ajuntament hagi regulat l'aportació d'un informe d'idoneïtat 
tècnica emès per una entitat habilitada, els serveis tècnics municipals només 
hauran d'informar i assumiran responsabilitat sobre l'adequació de la llicència 
sol·licitada o la comunicació prèvia a la normativa urbanística i municipal. 
Dels danys que tinguin el seu origen en defectes que s'haurien de manifestar 
en els informes d'idoneïtat tècnica i que guardin relació directa amb els ele
ments objecte d'informe en seran responsables les entitats habilitades que els 

Esmena 43 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de l'article 29 de la Llei 1 9/2003, de 4 de juliol, del taxi 

Foment de la cooperació 

Les administracions competents en la matèria han d'incentivar, mitjançant les 
fórmules més adequades, la constitució i el funcionament d'agrupacions de 
persones físiques titulars de llicències de taxi, en la forma Jurídica que sigui 
més idònia, per a cooperar en la millora del procés de contractació i prestació 
del servei o en altres aspectes vinculats amb la gestió d'aquest. S'han de de-

emetiin. 
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terminar per reglament les condicions específiques de la contractació i el règim 
Jurídic del servei de cooperatives, emissores de radiotaxi i d'altres entitats 
prestadores de serveis o comercialitzadores de l'oferta. 

Les empreses que intervinguin en la contractació i comercialització dels serveis 
de taxi han d'ajustar la seva actuació al que determina aquesta llei i les nor

mes que la desenvolupin, especialment pel que fa a l'objecte social i el com
pliment i del règim tarifari i en concret: 

a) La seva activitat com a mediadora de serveis de taxi ha de formar part del 
seu objecte social de forma expressa. 

b) En cap cas poden modificar el preu del servei prestat per un taxi mitjançant 
bonificacions, descomptes, suplements, o qualsevol altra forma anàloga. 

c) El sistema d'assignació i comercialització de serveis ha d'estar definit de 
forma que sigui objectiu i no discriminatori entre els taxis vinculats. 

En cas que el dit sistema operi en base a un tractament totalment o parcial
ment automatitzat de dades personals, ha de permetre el compliment de les 
condicions establertes en aquest article i facilitar que les persones usuàries i 
els taxistes puguin exercir els drets establerts per la normativa en matèria de 
protecció de dades personals. 

Esmena 44 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició transitòria a la Llei 1 9/2003, de 4 de juliol, del 
taxi 

Disposició transitòria cinquena 

Període transitori per a l'adaptació de l'objecte social de les empreses de con
tractació i comercialització de serveis de taxi 

S'estableix un període transitori de tres mesos perquè les persones jurídiques 
que intervinguin en la contractació i comercialització dels serveis de taxi, 
adaptin el seu objecte social al que regula l'article 29. 

En cas d'incompliment, l'Administració competent podrà adoptar, com a mesu
ra provisional, la suspensió temporal de la seva activitat 
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Esmena 45 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re 
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 4 del Decret llei 9/2022, 
de 5 de juliol, de mesures urgents en rnatèria de lloguer de vehicles amb 
conductor 

a) Ser titulars d'una autorització de lloguer de vehicles amb conductor VTC 
d'àmbit estatal, domiciliada a Catalunya, amb un vehicle que hagi estat adscrit 
permanentment com a mínim durant un any durant el període de temps com
près entre el dia 1 de gener de 20 i 9 i la data d'entrada en vigor d'aquest De
cret i-lei. 

Esmena 46 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de la lletra g) de l'apartat 1 de l'article 4 del Decret llei 9/2022, 
de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb 
conductor 

g) No haver estat sancionat, mitjançant una resolució ferma en la via adminis
trativa, per la comissió d'infraccions molt greus a la normativa reguladora de 
l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor. 

A aquests efectes es considera que concorre aquesta circumstància quan 
l'empresa hagi estat sancionada per la comissió de més de tres infraccions 
molt greus per incompliment de la normativa esmentada 

Esmena 47 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 2 de l'article 4 del Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, 
de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor 

2. El titular de l'autorització VTC ha d'haver complert amb l'obligació de comu
nicar a les entitats locals, quan així ho hagin establert reglamentàriament, la 
realització de serveis urbans i el compliment de les normes locals durant els 
dos primers anys a partir de l'entrada en vigor dels respectius reglaments. 

No obstant, es pot considerar que compleix aquesta condició en aquells supò
sits en què concorrin circumstàncies per les quals no hagi estat possible fer la 
declaració responsable a la que fa referència el paràgraf anterior i en el ter
mini que s'indica, com a conseqüència, exclusivament, de la transmissió de 
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l'autorització a un altre titular, havent estat feta la declaració responsable en 
el termini assenyalat per l'anterior titular de ¡'autorització. 
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Esmena 48 
CP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra 
publicana, CP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou article al projecte de llei de mesures per al 2023, per 
modificar la disposició transitòria del Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de 
mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor 

Als efectes de la modificació feta a l'article 4 del Decret llei 9/2022, de 5 de 
Juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, 
s'estableix el termini d'un mes comptador des de l'entrada en vigor de la Llei de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic corresponent a 
l'any 2023 per presentar, davant de l'administració local competent, sol·licitud 
d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor de caràcter urbà aco
llint-se a les noves condicions establertes. 

Esmena 49 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei 1 9/2003, de 
4 de juliol, del taxi 

b) La resolució per incompliment del titular de les condicions essencials de la 
llicència, o per a l'obtcnció, gestió o explotació de la llicència per qualsevol 

forma no prevista a la present Llei i als seu desenvolupament reglamentari. 

Es considera com una condició essencial del titular de la llicència no haver es
tat condemnat per sentència judicial ferma per qualsevol dels delictes contra la 
llibertat sexual i contra el patrimoni, regulats als títols VIII i XIII, respectiva
ment, del Codi Penal. 
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Esmena 50 • NUM. DE FULL NUM. D'ENTRADA 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re —— ——— —— 
publicana, CP d'En Comú Podem 
De modificació de les lletres e) i f) de l'apartat 1 de l'article 42 de la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, del taxi 

e) Se sancionarà amb una multa de 1.401 a 4\000 € la infracció prevista al 
punt d) de l'article 39. 

f) Se sancionarà amb una multa de 4.001 a 6.000 € les infraccions previstes en 
els punts a), b), c), e), f), g), h), i) i J) de I'article 39. 

Esmena 51 
CP Socialistes 1 Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 

De modificació de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, 
del taxi 

/. f/s vehicles a què fan referència les llicències i les autoritzacions han de 
complir els requisits que determinin les normes de desenvolupament d'aquesta 
Llei quant a les condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort i presta
cions adequades al servei a què estan adscrits, sens perjudici del que pugui 
determinar el departament competent en matèria de transports pel que fa a 
les condicions exigibles als vehicles. En cap cas els cicles, els vehicles de mobili
tat personal i els cicles dé pedaleig assistit i tots els vehicles de la categoria L, 
poden dur a terme serveis de taxi o assimilats. 

Esmena 52 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició final a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

Disposició final X 

Reglament de desenvolupament de les entitats col·laboradores de les adminis
tracions 

El Covem, en el termini de 18 mesos a comptar de. l'entrada en vigor de la pre

sent disposició final, ha de desenvolupar reglamentàriament ei règim jurídic de 
les entitats col·laboradores de les administracions. 
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Esmena 53 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 2 de l'article 81 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 

2. L'òrgan col·legiat, que adopta la denominació de Junta de veïns, és format 
pel president o presidenta i pels vocals. El nombre de vocals de la Junta de ve
ïns ha de ser equivalent al terç dels regidors que integren l'ajuntament i en cap 
cas no pot ésser inferior a dos. En el cas que el nombre de vocals sigui senar, 
s'hi ha d'afegir un vocal més. En el termini dels deu primers dies del mes de 
març de l'any en què s'hagin de celebrar les eleccions municipals, el titular del 
departament competent en matèria electoral publicarà en el DOGC la resolució 
que incorpora la relació de les entitats municipals descentralitzades amb espe
cificació del municipi a què pertanyen i del nombre de vocals assignats. Publi
cades les relacions anteriors, les corporacions locals interessades, els partits 
polítics i els particulars disposen d'un termini improrrogable de set dies natu
rals per presentar les reclamacions sobre el nombre de vocals assignats da
vant el mateix òrgan que va dictar la resolució. Aquestes resolucions, que es
goten la via administrativa, es publiquen al DOCC. 

Esmena 54 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació del Títol X del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per ampliar els 
supòsits d'aplicació del règim local de les mancomunitats i les comunitats de 
municipis a les entitats municipals descentralitzades 

Títol X 

De les mancomunitats i les comunitats de municipis i entitats municipals des
centralitzades. 

Capítol I 
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Article 115 

Dret per a mancomunar-se 

115.1 Els municipis i les entitats municipals descentralitzades tenen dret a as
sociar-se en mancomunitats de municipis i d'entitats municipals descentralit
zades per a establir, gestionar o executar en comú obres i serveis determinats 
de llur competència. En concret, es poden constituir mancomunitats, entre al
tres, en matèria urbanística, d'aigües, de sanejament, de transport i de gestió 
de residus. 

115.2 L'àmbit d'actuació de les mancomunitats no pot comprendre totes les 
competències assignades als municipis i a les entitats municipals descentralit
zades que les integren. Entre les potestats que se'ls assignin, s'hi pot incloure 
la sancionadora en les matèries sobre les quals tinguin competència. 

115.3 Poden mancomunar-se municipis i entitats municipals descentralitzades 
entre els quals no hi hagi continuïtat territorial, si aquesta no es requereix per 
a la naturalesa de les finalitats de la mancomunitat. 

115.4-Els municipis i les entitats municipals descentralitzades d'una comarca 
no es poden associar amb altres d'una comarca diferent si la mancomunitat té 
per objecte obres i serveis compresos en el programa d'actuació comarcal. 

115.5 Poden constituir-se mancomunitats amb municipis i entitats municipals 
descentralitzades que pertanyin a altres comunitats autònomes, sempre que es 
compleixin els requisits establerts per la legislació vigent. 

Ariiue 110 

Naturalesa, estatuts i òrgans de govern 

116.1 Les mancomunitats tenen la naturalesa d'ens locals amb personalitat i 
amb capacitat Jurídica per al compliment de llurs fins específics i es regeixen 
per llurs estatuts. 

116.2 Els estatuts de la mancomunitat han de regular necessàriament: 

a) Els municipis o les entitats municipals descentralitzades que comprèn. 

b) L'objecte i les competències. 

c) La denominació i el domicili. 

d) Els recursos financers, les aportacions i els compromisos, i els drets i deures 
dels municipis i les entitats municipals descentralitzades afectats. 
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e) Els òrgans de govern, el nombre i la forma de designació dels representants 
dels municipis i les entitats municipals descentralitzad^&~^sQciats...LJa..4üxma... 
de designar i revocar els administradors. I' 

f) El termini de durada i els supòsits de dissolució. | '•nn^a n  / n  o  o  -o p o c í  
;  j  ( f ò ó a o . 1  r  

g) Les normes de funcionament. I í 

b) La forma de liquidació. ^ 

i) Les relacions amb els municipis i les entitats municipals descentralitzades i, 
si escau, les comarques interessades. 

116.3 Els òrgans de govern de la mancomunitat són representatius dels ajun
taments. 

Article 117 

Iniciativa per constituir-se 

La iniciativa per a constituir la mancomunitat s'ha d'aprovar amb el vot favo
rable de la majoria simple del nombre legal de membres de cadascun dels 
ajuntaments que s'associïn. 

Article 118 

Projecte d'estatuts 

118.1 El projecte d'estatuts de la mancomunitat ha d'ésser elaborat per una 
comissió integrada per un membre de cada una de les entitats interessades, 
que ha d'ésser designat per l'acord a què fa referència l'article 117 d'aquesta 
Llei. 

118.2 El projecte d'estatuts ha d'ésser aprovat per una assemblea integrada 
per  l u iò  els rnamur e .b  tur  pur  u l íuò  l í€ . Iò inun iL ip i i  i  / c j  t tmni^ i i j o ih  i / c j  

centralitzades que es mancomunin. 

118.3 Correspon a l'alcalde o alcaldessa del municipi de major població la fun
ció de convocar i presidir aquesta assemblea. Actua de secretari o secretària el 
que ho sigui d'aquesta entitat. 

118.4 Per a la vàlida constitució de l'assemblea cal l'assistència de la meitat 
més un del total dels seus membres. 

118.5 L'aprovació del projecte d'estatuts requereix el vot favorable de la majo
ria simple dels assistents. 

Article 119 

Aprovació del projecte d'estatuts 
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119.1. El projecte d estatuts s ha de sotmetre a mfoi\macio publica, per un ter-
mini de trenta dies, mitjançant la inserció d'anuncis als taulers d'edictes dels 
ajuntaments i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

119.2 L'assemblea a què fa referència l'article 118.2 d'aquesta Llei, un cop 
resoltes les al·legacions formulades, ha d'aprovar definitivament, si escau, e/ 
projecte d'estatuts, per majoria simple dels assistents. 

119.3. El projecte definitiu d'estatuts s'ha de trametre al departament compe
tent en matèria d'Administració local perquè, en el termini d'un mes, emeti in
forme d'acord amb la legalitat vigent, un cop escoltat el consell comarcal. 

Article 120 

Aprovació i modificació dels estatuts 

120.1 Els estatuts s'han d'aprovar per acord del ple dels ajuntaments que de
cideixin integrar-se en la mancomunitat, adoptat per majoria absoluta. 

120.2 Un cop aprovats els estatuts, la mancomunitat n'ha de trametre una 

còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

120.3 En el cas de modificació dels estatuts, és aplicable el que estableixen l'a
partat 3 de l'article 119 d'aquesta Llei i l'apartat 2 del present article. 

Article 121 

Dissolució 

Per a la dissolució de la mancomunitat cal seguir el procediment següent: 

a) L'acord de l'assemblea a què fa referència l'apartat 2 de l'article 118 d'a
questa Llei, adoptat per majoria simple dels assistents. 

b) L'informe preceptiu i no vinculant del departament competent en matèria 
d'Administració local. 

c) La ratificació de l'acord pel ple dels municipis i les entitats municipals des
centralitzades mancomunats, adoptat per majoria absoluta. 

Article 122 

Assessorament i suport 

122.1 El Govern ha de prestar assessorament i suport a la constitució de noves 
mancomunitats i al funcionament de les existents. 

122.2 Les obres i els serveis proposats per les mancomunitats s'han d'incloure, 
amb caràcter prioritari, en ei Pia director d'inversions locals de Catalunya, en 
el qual ha de figurar un apartat destinat a les obres i els serveis d'interès su-
pramunicipal. 
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Les comunitats de municipis i les entitats municipsuis descentralitzades 

Article 123 

Creació, naturalesa i legislació aplicable ^ R.UI,:. LÍ. RI·LL NUM, D ENTRADA I 

123.1 Els municipis i les entitats municipals descentralitzades, per a gestionar 
i executar tasques i funcions comunes, poden associar-se amb altres municipis 
i crear una comunitat de municipis, la qual pot tenir caràcter temporal o bé 
indefinit. 

123.2 Les comunitats de municipis i d'entitats municipals descentralitzades no 
tenen personalitat Jurídica pròpia. No obstant això, els acords que adopten 
vinculen tots els municipis agrupats i tenen eficàcia davant tercers, com si fos
sin adoptats per tots i cadascun dels municipis que integren la comunitat. 

123.3 Les comunitats de municipis i d'entitats municipals descentralitzades es 
regeixen pel que estableix aquesta Llei, pels convenis respectius i, supletòria
ment, per la normativa de règim local. 

Article 124 

Requisits 

124.1 Per a formar una comunitat de municipis i d'entitats municipals descen
tralitzades no és indispensable que els municipis pertanyin a la mateixa co
marca, ni que hi hagi continuïtat territorial entre ells, si no ho requereix la na
turalesa de la finalitat que es pretén portar a terme. 

124.2 L'objecte de la comunitat de municipis i d'entitats municipals descentra
litzades sempre ha d'ésser determinat. 

Article 125 

Procediment de constitució 

125.1 L'expedient de constitució de la comunitat de municipis i d'entitats muni
cipals descentralitzades es porta a terme, de manera inicial, mitjançant un 
decret de l'alcalde o alcaldessa de cadascun dels municipis o les entitats muni
cipals descentralitzades que la promouen. 

125.2 La resolució que expressa la voluntat de constituir la comunitat ha d'in
cloure un projecte de conveni referit als aspectes orgànics i de funcionament. 
Així mateix, ha de designar, d'entre els membres electes de la corporació, el 
representant municipal que ha d'integrar el consell de la comunitat. 

125.3 Una vegada adoptada la resolució a què fa referència l'apartat 2 per 
tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades que promouen la 
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comunitat, l'alcalde o alcaldessa del municipi amb un nombre més elevat d'ha
bitants l'ha de sotmetre a informació pública. Juntament amb els documents 
que integren l'expedient, durant un termini de vint dies hàbils, per a l'examen i 
la presentació d'al·legacions i suggeriments. Alhora, els alcaldes de la resta de 

municipis han d'ordenar la inserció de l'anunci als taulers d'edictes de les cor
poracions respectives. 

125.4 Un cop transcorregut el termini d'informació pública i resoltes, si s'es
cau, les al·legacions presentades pel municipi en què s'hagin presentat, en el si 
de cada ajuntament i amb el quòrum de la majoria absoluta, s'ha d'adoptar un 
acord plenari d'aprovació de la constitució de la comunitat de municipis i les 
entitats municipals descentralitzades i del conveni que la regula. 

125.5 L'acord plenari d'aprovació, adoptat per tots els municipis i les entitats 
municipals descentralitzades, i el conveni que regula la comunitat han d'ésser 
publicats íntegrament al BOP pel municipi amb un nombre més elevat d'habi
tants; també s'han de publicar al tauler d'anuncis de cada ajuntament, al 
DOCC s'ha de fer referència al Butlletí Oficial de la Província en què apareixen 
publicats r acord i el conveni. 

Article 126 

Projecte de conveni de la comunitat 

El projecte de conveni de la comunitat de municipis i de les entitats municipals 
descentralitzades ha d'establir i regular els aspectes necessaris perquè funcio
ni, en especial els següents: 

a) Els municipis i les entitats municipals descentralitzades que comprèn. 

b) L'objecte, la denominació i les finalitats de la comunitat. 

c) El municipi i les entitats municipals descentralitzades on té el domicili la co
munitat i es guarda el llibre d'actes. 

d) Els drets i els deures dels municipis i les entitats municipals descentralitza
des agrupats. 

e) La relació de les competències que es confereixen a la comunitat per a exer
cir les funcions que li corresponen. 

f) Els òrgans de la comunitat, amb referència al procediment de designació i de 
cessament, a la composició, a les funcions, i al règim de funcionament i d'a
dopció d'acords. 

g) Els recursos financers, les aportacions i els compromisos dels municipis que 

integren la comunitat. 
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h) El termini de durada i els supòsits i el procediment de dissolució i liquidació 
de la comunitat. _ 

PARLAMENT DE CATALUNYÀl 
i) Les condicions per a la incorporació de nous me^breE'U^ii^oSlümW¡'í'g;i^l\g, 
la separació d'algun dels municipis que la integren 

Article 127 
I Nv'ivi. Dc FüLL D t.'iTfiADA 

Competències de la comunitat | 

127.1 En el marc del que regula el conveni corresponent, pertoquen a la comu
nitat de municipis totes les competències, les potestats i les funcions que li 
atribueixen els municipis i les entitats municipals descentralitzades agrupats. 

127.2 Tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades agrupats 
responen de forma solidària dels acords adoptats pels òrgans de la comunitat. 

Article 1^8 

Òrgans 

128.1 Els òrgans de la comunitat de municipis i de les entitats municipals des
centralitzades han d'ésser representatius dels ajuntaments que la constituei

xen. 

128.2 Són òrgans necessaris de la comunitat de municipis i les entitats munici
pals descentralitzades el president o presidenta i el consell. 

128.3 El consell, on han d'estar representats tots els ajuntaments dels munici
pis i les entitats municipals descentralitzades agrupats, és l'òrgan màxim de 
govern. 

128.4 El president o presidenta de la comunitat és designat pel ple del consell, 
d'entre els alcaldes i les alcaldesses dels municipis que la constitueixen. 

Article 129 

Funcions del president o presidenta 

129.1 Llevat que el conveni de la comunitat disposi el contrari, corresponen al 
president o presidenta del consell les funcions que la normativa de règim local 
atribueix a l'alcalde o alcaldessa, amb relació a la prestació dels serveis o les 
funcions convinguts, i al consell, les funcions que la mateixa normativa atribu
eix al ple de l'ajuntament. 

129.2 Les decisions del president o presidenta i del consell han de constar en 
un llibre d'actes i 

resolucions. 

Article 130 
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Secretari o secretària 

130.1 El secretari o secretària de l'ajuntament on és situat el domicili de la 
comunitat actua com a secretari o secretària del consell, el qual pot delegar les 
seves funcions en qualsevol altre secretari o secretària d'un dels municipis i de ' 

les entitats municipals descentralitzades agrupats. 

130.2 El secretari o secretària assisteix a les sessions amb veu però sense vot i 
li correspon aixecar les actes, expedir les certificacions dels acords i prestar 
l'assessorament Jurídic. 

Article 131 

Contractació 

La contractació d'obres i subministraments, si escau, s'ha d'adaptar al que es
tableix la legislació de contractació aplicable als ens locals. 

Article 132 

Pressupost i finances 

132.1 La comunitat ha de comptar amb una secció pròpia en el pressupost de 
cadascun dels ajuntaments integrants, la qual és gestionada per la comunitat. 

132.2 L'autorització i la disposició de la despesa són a càrrec del consell i del 
president o presidenta, en funció de la distribució de competències establertes 
pel conveni de la comunitat. 

132.3 El consell de la comunitat ha de presentar anualment una memòria i un 
compte de la gestió del servei, sens perjudici del que estableix la legislació de 
finances locals. 

132.4 L'exercici de la funció interventora, de control financer i d'eficàcia del 
servei correspon, d'acord amb el que estableix la legislació de finances locals, a 
l'interventor o interventora de l'ajuntament on és situat el domicili de la comu
nitat 
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publicana, GP d'En Comú Podem ' •— —- • • 
De modificació de l'article 1 de la Llei 5/201 5, del 1 3 de maig, amb la 
supressió de l'article 553-25 bis del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya i la 
modificació de l'article 553-25 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya 

Article 553-25. Règim general d'adopció d'acords 

1. Només es poden adoptar acords sobre els assumptes inclosos en l'ordre del 
dia. 

2. S'adopten per majoria simple dels propietaris que han participat en cada 
votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quo
tes de participació, els acords que fan referència a: 

a) L'execució d'obres o l'establiment de serveis que tenen la finalitat de supri
mir barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors, encara que l'acord 
comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara que les 
obres o els serveis afectin l'estructura o la configuració exterior. 

b) Les innovacions exigibles per a l'habitabilitat, l'accessibilitat, la seguretat de 
l'immoble o l'eficiència energètica o hídrica segons llur naturalesa i caracterís
tiques, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels 
estatuts o afectin l'estructura o la configuració exterior. 

c) L'execució de les obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips 
amb la finalitat de millorar la mobilitat dels usuaris, per a connectar serveis de 
telecomunicacions de banda ampla o per a individualitzar el mesurament dels 
consums d'aigua, gas o electricitat o per a la instal·lació general de punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics encara que l'acord comporti la modificació 

del títol de constitució i dels estatuts. 

d) L'execució de les obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips 
amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica o hídrica, així com per a ins
tal·lar sistemes d'energies renovables i llurs elements auxiliars d'ús comú en 
elements comuns, encara que l'acord comporti la modificació del títol de consti
tució i dels estatuts o afectin l'estructura o la configuració exterior. 

e) L'execució de les obres per a instal·lar infraestructures o equips amb la fina
litat de millorar l'eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar siste
mes d'energies renovables d'utilitat particular en elements comuns, a sol·licitud 
dels propietaris interessats, encara que afectin l'estructura o la configuració 
exterior. L'acord adoptat inclou, si la instal·lació existent ho permet, l'accés 
d'altres propietaris sempre que abonin l'import que els hagués correspost quan 

Model: 200 Esmenes a l'articulat del projecte de llei de mesures 35 



mm 
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U  DE CATALUNYA 

^  Y  A  p  r  :  r i  n ò T K E  G L f f i E Ü A L  

0 0 0 3 6  2 4 , 0 2 2  3  6 8 8 8 6 1  

es va fer ¡a instal·lació, degudament actualitzat, aixi cóh^M^ét de ENTRADA 
necessària per tenir-hi accés. Els propietaris que vufgWnTénlr~à'crél''~S'^SJ~lTíJ^'~~'~~~''~ 
tal·lacions preexistents han de comunicar-ho prèviament a la presidència o a 
l'administració de la comunitat. 

f) La participació en la generació d'energies renovables compartides amb altres 
comunitats de propietaris, en l'agregació de la demanda, així com també en 
comunitats energètiques locals o ciutadanes d'energia, i en l'exercici dels drets 
derivats d'aquesta participació, encara que l'acord comporti la modificació del 
títol de constitució i dels estatuts. 

g) Els contractes de finançament per a fer front a les despeses derivades de 
l'execució de les obres o de les instal·lacions previstes pels apartats anteriors. 

h) Les normes del reglament de règim interior. 

i) L'acord de sotmetre a mediació qualsevol qüestió pròpia del règim de la pro
pietat horitzontal. 

J) Els acords que no tinguin fixada una majoria diferent per a adoptar-los. 

3. Per al càlcul de les majories es computen els vots i les quotes dels propieta
ris que han participat en la votació de cadascun dels punts de l'ordre del dia, 
sia de manera presencial, sia per representació o per delegació del vot. En els 
casos que un element privatiu pertanyi a diversos propietaris, aquests tenen 
conjuntament un únic vot indivisible per raó de la propietat del dit element pri
vatiu. L'adopció de l'acord per majoria simple requereix que els vots i quotes a 
favor superin els vots i quotes en contra. 

4. Els acords qua modifiquin la quota da participació, als qua privin qualsevol 

propietari de les facultats d'ús i gaudi d'elements comuns i els que determinin 
l'extinció del règim de la propietat horitzontal simple o complexa requereixen el 
consentiment exprés dels propietaris afectats. 

5. Els propietaris o titulars d'un dret possessori sobre l'element privatiu, en el 
cas que ells mateixos o les persones amb qui hi conviuen o treballen pateixin 
alguna discapacitat o tinguin més de setanta anys, si no aconsegueixen que 
s'adoptin els acords a què fan referència les lletres a) i b) de l'apartat 2, poden 
demanar a l'autoritat Judicial que obligui la comunitat a suprimir les barreres 
arquitectòniques o a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables 
i proporcionades, per a assolir l'accessibilitat l la transitabilitat de l'immoble en 
atenció a la discapacitat que les motiva. 

6. Als efectes únicament de la legitimació per a la impugnació dels acords i 
l'exoneració del pagament de despeses per a noves instal·lacions o serveis co
muns, els propietaris que no han participat en la votació es poden oposar a 
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Esmena 56 | 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova lletra k) a la disposició addicional novena del Decret llei 
1 /2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials 

k) Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del sector "el Sor
ra II", del municipi de Mataró. Superfície de venda màxima 30.000 metres qua
drats. 

Esmena 57 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, CP d'En Comú Podem 

D'addició d'un nou capítol VI al Títol I del projecte de llei de mesures per al 
2023, que modifica els articles 7, 1 2 i 1 3 de l'impost sobre els habitatges buits 

Capítol VI. Impost sobre els habitatges buits 

Article 23 bis. Modificació de la Llei 14/2015, del 21 de Juliol, de l'impost sobre 
els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012 

I. Es modifica l'artiçle 7 de la Llei 14/2015, del 21 de Juliol, de l'impost sobre 
els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/20IZ, 

que resta redactat de la manera segijent: 

"Article 7. Còmput del període de dos anys 

1. El còmput del període de dos anys a què fa referència l'article 4 s'inicia a 
partir de la data en què l'habitatge està a disposició del propietari per a ésser 
ocupat o per a cedir-ne l'ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en Justifiqui la 
desocupació. 

2. En el cas dels habitatges de nova construcció, s'entén que hi ha disponibilitat 
perquè l'habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del 
certificat final d'obra. 

3. És causa d'interrupció del còmput dels dos anys l'ocupació de l'habitatge 
durant un període de, com a mínim, sis mesos continuats. 
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2. Es modifica l'article 12 de la Llei 14/2015, del 21 de Juliol, de l'impost sobre 
els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, 
que resta redactat de la manera segi^ent: 

"Article 12 Quota íntegra 

La quota íntegra de l'impost sobre els habitatges buits s'obté d'aplicar a la ba
se imposable els tipus de gravamen de l'escala següent: 

Base imposable Quota inte- Resta base im- Tipus aplicable 
fíns a (nombre gra (euros) posable fins a (euros/m2) 
de m2) (nombre de m2) 

O O 5.000 13,30 

5.000 66.500 20.000 19,95 

20.000 365.750 40.000 26,60 

40.000 867.750 en endavant 39,90" 

3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 de la Llei 14/2015, del 21 de Juliol, de 
l'impost sobre els habitatges buits, i de modificado de normes tributàries i de 
la Llei 3/2012, que resta redactat de la manera següent: 

"Article 13. Quota líquida. Bonificacions 

1. Els subjectes passius que destinen part de llur parc d'habitatges al lloguer 
assequible, directament o per mitjà de ^Administració o d'entitats del tercer 
sector, poden aplicar una bonificació en la quota derivada de multiplicar per 
100 el quocient següent: 

HL 

HL + HB 

On: 

interromp el còmput ^ 
.18 210223 08SS61 
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HL: nombre d'habitatges destinats a lloguer assequible en municipis de Catalu
nya de demanda forta i acreditada 

HB: nombre d'habitatges buits subjectes i no exempts a l'impost 

El percentatge de bonificació s'expressa amb dos ^ereirrmb'-s^nse arrQdonirrimxZTl I PA R:. : C i < ( u': \ < A 
El percentatge màxim de bonificació no pot superpr e / ' ' 7 S ; 0 Ó % . ' ' I  

I .. ,' 3? Z/xE"'] ' S8861I 
Esmena 58 | 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra-p"' ' num Oi-íJíRada 

publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou article 29 bis al projecte de llei de mesures per al 2023 

Article 29 bis. Bonificació de la quota de l'impost d'actes Jurídics documentats 
d'escriptures 

S'estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l'impost sobre 
transmissions patrimonials i actes Jurídics documentats, en la modalitat 
d'actes Jurídics documentats, per a les escriptures públiques que documentin 
actes i contractes en què intervinguin cooperatives d'habitatge sense ànim de 
lucre i d'iniciativa social relacionats amb la promoció i explotació d'habitatges 
en règim de cessió d'ús, bé per a ús habitual i permanent o bé destinats a resi
dències per a persones grans o amb discapacitat. 

Aquesta bonificació s'aplica a les escriptures públiques que s'atorguin fins a 31 
de desembre de 2025. 

Esmena 59 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició de dues noves lletres y) i z) a la disposició final segona del projecte 
de llei de mesures per al 2023, que estableix l'habilitació al Govern per 
aprovar el llibre sisè del Codi tributari 

y) Decret llei 16/2022, de 20 de desembre, de mesures urgents en l'àmbit de 
l'impost sobre el patrimoni. 

z) Decret llei 17/2022, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen mesures d'a
daptació a l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incine
ració i la coincineració, i per a la subrogació de l'Ens d'Abastament d'Aigua 
Ter-Llobregat en el conveni regulador del finançament i l'explotació de la xarxa 
d'abastament de la Llosa del Cavall. 
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Esmena 60 ? 1 0 2 ? 3  
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra R0-

.,r f ' n ^ » W:M OF Fill N'J',!. Oc 
publicana, GP d En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició final segona bis a la Llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 2023 

Disposició final segona bis. Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica 

Allò previst a l'article 22.2 d'aquesta Llei també resulta d'aplicació a les liqui
dacions dels exercicis 2020 i 2021 que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, es 
trobin en fase executiva de recaptació i no s'hagi emès encara la corresponent 
provisió de constrenyiment. 

Esmena 61 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'article 23 del projecte de llei de mesures per al 2023, que 
modifica l'article 34 de la Llei S/201 7, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 
sobre emissions de diòxid de carboni 

Modificació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administrati
ves, financeres i dai sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 

grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions 
de diòxid de carboni. 

Amb efectes de I'l d'abril del 2023, es modifica l'epígraf 5 de la taula de tarifes 
de l'impost sobre les estades en establiments turístics previst en l'article 34 de 
la Llei 5/2017, del 28 de març, que resta redactat de la manera següent: 

Tipus d'establiment 

5. Embarcació de creuer Barcelona ciutat Resta de Catalunya 

Més de 12 hores 2,00 2,00 
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GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
De modificació de l'apartat 2 de l'article 24 del projecte de llei de mesures per 
al 2023, que modifica l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de 
desembre, de mesures financeres. 

2. També són objecte de la deducció els donatius que es facin a favor de les 
universitats catalanes, dels instituts universitaris i altres centres de recerca 
integrats o adscrits a universitats catalanes, i dels centres de recerca promo
guts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la 
recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. L'import de la 
deducció és del 30% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de 
la quota íntegra autonòmica. En cap cas, la suma d'aquesta deducció J^unta-
ment amb la deducció per donatius a favor d'entitats sense finalitat de lucre 
establerta per la normativa de l'Estat, pot superar el percentatge de deducció 
de/ /00%. 

Esmena 63 
CP Socialistes i Units per Avançar, CP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou article 24 bis en la Llei 1 8/2020, del 28 de desembre, de 
facilitació de l'activitat econòmica 

Article 24 bis 

Àrees prioritàries de reactivado industrial 

I. Les Àrees prioritàries de reactivado industrial són zones territorials que 
requereixen d'una atenció i intensitat de suport suplementària degut a cir
cumstàncies específiques de desindustrialització. Aquestes circumstàncies són 
una combinació de factors estructurals sumats a fets sobrevinguts que eviden
ciïn una situació de pèrdua de capacitats productives i, que impliquen una 
afectació extraordinària sobre el desenvolupament econòmic i social del terri
tori. 
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Aquestes àrees territorials seran definides mïïJaïïçanTun projecte anual de 
reindustrialització pnoritària, elaborat d'acord amb les directrius del Pacte 
Nacional per a la Indústria, que serà aprovat per Acord de Govern. 

2. Aquest Acord de Govern, a més, determinarà els instruments a aplicar en les 
àrees territorials per donar l'atenció i el suport suplementari. Aquests instru
ments poden ser, entre d'altres, els següents: 

a) Cerca activa d'alternatives d'inversió per a la reindustrialització a través 
d'ACCIÓ. 

b) Orientació, des del departament competent en matèria de treball, de les po
lítiques formatives que es considerin oportunes per tal d'adaptar les capacitats 
de les treballadores i treballadors locals a les oportunitats d'inversió detecta
des. 

c) Acceleració de l'actuació pública per obtenir la major i millor disposició de 
sòl per l'activitat econòmica en aquell determinat àmbit territorial. 

d) Facilitació de là tramitació urbanística, llicències ambientals, i informes sec
torials necessaris per a la tramitació de noves activitats com a projecte empre
sarial estratègic, d'acord amb l'article 24.2 de la present llei. 

e) Accés preferent a les ajudes i al finançament existents des del sector públic a 
la inversió industrial, d'acord amb la normativa aplicable. 

f) Establiment de bonificacions fiscals a les operacions industrials que 'es mate
rialitzin en les àrees territorials, d'acord amb la normativa vigent i les compe
tències de la Generalitat de Catalunya. 

Esmena 64 
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d'Esquerra Re
publicana, GP d'En Comú Podem 
D'addició d'una nova disposició addicional a la Llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 2023 

Disposició addicional X 

Reconeixement de la qualitat investigadora de les persones que no compleixen 
els requisits de l'art. 2 del Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'esta
bleixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcio
nari i contractat de les universitats públiques de Catalunya 

El personal docent i investigador funcionari i contractat interessat a percebre 
els complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió, en 
els termes previstos a l'article 2 del Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador 
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funcionari i contractat de ¡es universitats públiques de Catalunya, quan es 
tracti de funcionaris en situado administrativa de comissió de serveis o de ser-
veis especials, o de personal contractat en situació d'excedència forçosa o vo
luntaria, podran sotmetre a avaluació la seva activitat investigadora, per bé 
que els drets econòmics no es mentaran fins al moment del seu reingrés a la 
Universitat en règim de dedicació a temps comp/efc-— 
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Palau del Parlament, 24 de febrer de 2023 

Alícia Komero Llano 
Portaveu del CP PSC-Units 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del CP ERG 

avid GidVZolomer 
Portaveu d^l CP ECP 
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