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Agenda legislativa (gener-juliol de 2014) 

 

El Parlament de Catalunya ha aprovat 7 lleis derivades de projectes de llei aprovats pel Govern 
durant el primer semestre de 2014. 

Per la seva banda, el Govern ha aprovat 3 decrets llei i 9 projectes de llei entre gener i juliol de 
2014. 

De les 17 normes actualment en tràmit parlamentari, 9 han estat impulsades pel Govern durant 
el primers sis mesos de l’any. 

A hores d’ara, el Govern té en tràmit 20 avantprojectes de llei. 

 

 

Lleis aprovades  

Fruit dels projectes de llei elaborats pel Govern, el Parlament ha aprovat les 7 lleis següents: 

1. Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 
(Aprovació 22.1.14) 

2. Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic (Aprovació 22.1.14) 

3. Llei 4/2014, de 4 d'abril, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit  
(Aprovació 26.3.14) 

Objectiu. L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és un impost propi de la 
Generalitat que gravarà els dipòsits efectuats a les entitats, amb una estimació de 
recaptació de 500 M€. 

4. Llei 5/2014, de 8 d’abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya 
dels anys 2013 i 2014 (Aprovació 26.3.14) 

Objectiu. La Llei permet compensar als ajuntaments els imports deixats de percebre 
arran de la variació dels criteris d’assignació dels Fons de Cooperació Local de 
Catalunya (FCLC) corresponents a l’exercici 2013, motiu pel qual el Govern destinarà 
una dotació complementària al FCLC de 2013 per als ajuntaments per un import màxim 
de 52,7 M€. 

5. Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i 
joc (Aprovació 29.5.14) 

Objectiu. La modificació de la Llei de centres recreatius i turístics permet adaptar el 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou a les necessitats actuals per potenciar el 
turisme i crear llocs de treball.  

6. Llei 8/2014, de 3 de juliol, de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. (Aprovació 25.6.14). 



 

1r semestre 2014 BALANÇ 
 

 

 

 

 2 

Objectiu. La fusió dels cinc col·legis professionals i dels consells de col·legis en el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya pretén assolir una major eficàcia, tant pel que fa a 
l’estalvi de mitjans i reducció de costos com una única interlocució de les professions 
econòmiques amb les administracions públiques. 

7. Llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes. (Aprovació 23.7.14) 

Objectiu. La norma adapta el marc jurídic català a la directiva de Serveis de la UE i 
introdueix noves mesures de simplificació administrativa. Així, el model d’organismes 
de control passa de l’autorització a la declaració responsable, que serà també el tràmit 
necessari per a la inscripció al registre de noves instal·lacions tècniques. 

 

Decrets llei aprovats  

Entre gener i juliol de 2014, el Govern ha aprovat els 3 decrets lleis següents: 

1. Decret llei 1/2014, del 3 de juny, pel qual es modifica el text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 
de juny (validat pel Parlament el 25 de juny de 2014) 

Objectiu. Norma destinada a excloure els ciutadans -persones físiques- i les petites 
empreses de l’aplicació de la taxa judicial catalana, tenint en compte l’elevada quantia 
de les taxes estatals, i en consens amb advocats i procuradors. 

2. Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (validat pel Parlament el 10 de juliol de 2014). 

Objectiu. El decret llei possibilita la creació d’un nou model de sanejament d’aigües  
residuals  i la formalització d’un conveni que preveu una aportació de 800 M€ a la 
Generalitat i la cessió d’un percentatge del cànon de l’aigua a l’Àrea metropolitana de 
Barcelona. 

3. Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els 
convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la 
Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. 

Objectiu. El decret llei dota els ajuntaments d'instruments jurídics per fer front a la 
reforma local de l'Estat i dóna resposta, amb el consens de les entitats municipalistes, a 
la necessitat de disposar d’una norma que unifiqui criteris, eviti interpretacions 
contradictòries i ofereixi garanties del manteniment de l’autonomia local. Aquest 
decret llei substitueix al Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen 
mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (DOGC 6647-19.6.2014). 

 

El Parlament, també en el primer semestre, ha validat el següent decret llei impulsat pel Govern: 

1. Decret llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya (validat pel Parlament el 22 de gener de 2014) 

Objectiu. És la primera mesura normativa per fer front a la pobresa energètica i 
impedir el tall de subministrament de gas i electricitat a les persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica.  
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Projectes de llei en tràmit parlamentari 

També fruit dels projectes de llei elaborats pel Govern, actualment es troben en tràmit 
parlamentari 17 normes: 
 
En l’àmbit social i cultural: 

1. Projecte de llei d'accessibilitat. 

2. Projecte de llei del voluntariat. 

3. Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits. 

4. Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya. 

5. Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. 

6. Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les 
professions de l'esport. 

 

En l’àmbit institucional i administratiu: 

7. Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya. 

8. Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació. 

9. Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les 
associacions declarades d'utilitat pública. 

10. Projecte de llei de governs locals de Catalunya. 

11. Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals. 

12. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions. 

13. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de 
creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 
24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i 
la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de 
Catalunya, de modificació dels requisits d’accés i ampliació dels terminis per a la 
col·legiació. 

 
En l’àmbit econòmic i de l’ocupació: 

14. Projecte de llei de cooperatives. 

15. Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual 
i per a la difusió cultural digital. 
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16. Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de 
nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció 
termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost 
sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. 

17. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum. 

 

 

Projectes de llei aprovats pel Govern de gener a juliol de 2014 

Entre gener i juliol el Govern ha aprovat 9 projectes de llei: 
 

1. Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les 
professions de l'esport. 

2. Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya. 

3. Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació. 

4. Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de 
nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció 
termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost 
sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. 

5. Projecte de llei de cooperatives. 

6. Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits. 

7. Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. 

8. Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual 
i per a la difusió cultural digital. 

9. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de 
creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 
24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i 
la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de 
Catalunya, de modificació dels requisits d’accés i ampliació dels terminis per a la 
col·legiació. 
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Avantprojectes de llei en tramitació de gener a juliol de 2014 

El Govern està tramitant 10 avantprojectes de llei: 
 

1. Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

2. Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de 
Catalunya. 

3. Avantprojecte de llei per la qual es declara d'interès públic i s'aprova el Projecte 
elBulli1846. 

4. Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya. 

5. Avantprojecte de llei del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes. 

6. Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya. 

7. Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim 
sancionador en matèria d'agricultura i ramaderia. 

8. Avantprojecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

9. Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya. 

10. Avantprojecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. 

 

Memòries preliminars aprovades pel Govern del gener al juliol de 2014 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de 10 avantprojectes de llei: 

 

1. Avantprojecte de llei de l'Acadèmia de Catalunya. 

2. Avantprojecte de llei per a la no discriminació. 

3. Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya. 

4. Avantprojecte de llei de mesures d'ordenació de l'ocupació pública. 

5. Avantprojecte de llei sobre l'ordenació de cossos i escales d'adscripció exclusiva a 
l'Agència Tributària de Catalunya. 

6. Avantprojecte de llei d'organització i de funcionament de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya i del seu sector públic. 

7. Avantprojecte de llei de prevenció, control i qualitat ambiental. 

8. Avantprojecte de llei de canvi climàtic de Catalunya. 

9. Avantprojecte de llei de la direcció pública professional de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

10. Avantprojecte de llei per la qual s'aproven determinades mesures relatives al Fons de 
Cooperació Local de Catalunya 2013 i 2014. 




