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Article 76. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme
1. S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 6 de l’article 47 del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«g) Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en les
construccions a què fan referència les lletres a i b de l’apartat 3, que exigeixen la
tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.»
2. S’afegeix un apartat, el 8 bis, a l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme, amb
el text següent:
«8 bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment
implantat.»
Article 78. Modificació de Llei 12/1981 (Protecció dels espais d’especial interès
natural afectats per activitats extractives)
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 12/1981, del 24 de desembre, per la qual
s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural
afectats per activitats extractives, que resta redactat de la manera següent:
«2. La inspecció de l’activitat pel que fa a les presents mesures addicionals de protecció
del medi ambient correspon als funcionaris de la direcció general competent en matèria
de protecció d’espais naturals afectats per activitats extractives o de les unitats
territorials corresponents, que s’han de coordinar amb l’actuació inspectora dels
funcionaris del departament competent en matèria de mines. Aquestes inspeccions
poden ésser encomanades per l’Administració ambiental a entitats col·laboradores de
l’Administració degudament acreditades».
2. S’afegeix un apartat, l’1 bis, a l’article 8, de la Llei 12/1981, amb el text següent:
«1 bis. L’obligació del titular de dipositar la fiança que correspongui en cada moment i
de restaurar els terrenys afectats en les condicions establertes al programa de
restauració continuarà vigent fins al moment en què l’Administració ambiental accepti
definitivament la restauració efectuada a l’acabament, si escau, del termini de garantia,
independentment de la situació administrativa de l’autorització minera.»
3. Es modifica l’apartat 3 quater de l’article 8 de la Llei 12/1981, que resta redactat de la
manera següent:
«3 quater. En el cas que s’aprovi de modificar el programa de restauració d’una activitat
extractiva per tal que s’hi pugui instal·lar, amb els permisos corresponents, un dipòsit
controlat de terres i runes o residus inerts, les fiances de l’activitat extractiva que quedin
duplicades amb les fiances establertes per al dipòsit controlat es poden retornar a petició
del seu dipositari. Les fiances de rebliment i de restauració superficial només es poden
retornar en el moment en què s’han constituït fiances del mateix import o superior, a
disposició de l’Agència de Residus de Catalunya, fixades d’acord amb els articles 10.1 i
10.2 del Decret 1/1997, respectivament.»
4. Es modifica l’apartat 2 bis de l’article 10 de la Llei 12/1981, que resta redactat de la
manera següent:
«2 bis. Els òrgans competents per imposar les sancions són:
»a) El director o la directora dels serveis territorials competent en matèria de protecció
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dels espais afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a
infraccions lleus.
»b) El director o la directora general competent en matèria de protecció dels espais
afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions greus.
»c) El secretari o la secretària del departament competent en matèria de protecció dels
espais afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions
molt greus.»
5. Es modifica l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 12/1981, que resta redactat de la
manera següent:
«5. El secretari o la secretària del departament competent en matèria de protecció
d’espais naturals afectats per activitats extractives, en els casos d’urgència en què perilli
la protecció del medi ambient, pot suspendre provisionalment els treballs de l’activitat
extractiva fins que es prenguin les mesures adients.»
Article 79. Modificació de la Llei 6/2001 (Ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn)
1. Es modifica la lletra e de l’article 6.6 de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que resta redactada
de la manera següent:
«e) L’enllumenament de les pistes d’esquí en zones E1, excepte per a esdeveniments
esportius extraordinaris segons el que s’estableixi per reglament, i en la resta de zones
per una durada superior a un valor establert per reglament. Per reglament també es
poden fixar les franges horàries en què és permès l’enllumenament i altres condicions
addicionals per a la protecció del medi nocturn i de la fauna.»
2. S’afegeix un article, el 25, a la Llei 6/2001, amb el text següent:
«Article 25. Règim d’inspecció i control de les activitats sotmeses a la normativa de
prevenció i control ambiental
»1. La persona titular de l’activitat ha de garantir en tot moment que es compleixen les
prescripcions fixades en matèria de prevenció de la contaminació lumínica en el permís
de l’activitat.
»2. Els controls ambientals inicials o les inspeccions ambientals d’inici de l’activitat de
les activitats subjectes a la normativa de prevenció i control ambiental han d’incloure la
comprovació del compliment de les prescripcions establertes en els corresponents
permisos en matèria de prevenció de la contaminació lumínica.
»3. El compliment de les prescripcions en matèria de prevenció de la contaminació
lumínica incloses en els permisos ambientals ha d’ésser comprovat, com a màxim, cada
sis anys. Sempre que sigui possible, aquestes actuacions de comprovació s’han de
portar a terme en el marc del control ambiental periòdic o de la inspecció periòdica
integrada dels establiments.
»4. Les actuacions de comprovació s’han de dur a terme d’acord amb les instruccions
tècniques aprovades per la direcció general competent en matèria de prevenció de la
contaminació lumínica.
»5. Les activitats sotmeses al règim de comunicació que disposin d’instal·lacions
d’il·luminació exterior de més de 5 kW de potència han d’acompanyar la comunicació
d’una certificació acreditativa del compliment de les prescripcions en matèria de
prevenció de la contaminació lumínica lliurada per una entitat col·laboradora de
l’Administració o pels serveis tècnics municipals.»

www.infoactivitats.com

pàg. 2

3. Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, que resta redactada de
la manera següent:
«Primera
»1. Ha de cessar el funcionament de qualsevol element d’una instal·lació d’enllumenat
exterior que estigui inclòs en algun dels supòsits següents, d’acord amb els terminis
establerts pels apartats 2, 3 i 4:
»a) Làmpades ubicades en zona E1 que no són de vapor de sodi o altres tecnologies
de característiques espectrals similars.
»b) Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió.
»c) Llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat superior al 50%.
»2. Si es tracta d’instal·lacions ubicades en un punt de referència o a la seva àrea
d’influència, el termini venç el 31 de març de 2016.
»3. Si es tracta d’instal·lacions de titularitat pública, el termini venç el 31 de desembre
de 2016.
»4. Si es tracta d’instal·lacions de titularitat privada, el termini venç el 31 de desembre
de 2018.»

Article 80. Modificació de la Llei 20/2009 (Prevenció i control ambiental de les
activitats)
1. S’afegeixen tres lletres, la o bis, la y i la z, a l’article 4 de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control de les activitats, amb el text següent:
«o bis) Conclusions de les millors tècniques disponibles: decisió de la Comissió Europea
que conté les parts d’un document de referència «MTD» en què s’estableixen les
conclusions sobre les millors tècniques disponibles, llur descripció, la informació per
avaluar-ne l’aplicabilitat, els nivells d’emissió associats a les millors tècniques
disponibles, els mesuraments associats i, si s’escau, les mesures de rehabilitació de
l’emplaçament de què es tracti.»
«y) Informe base o informe de la situació de partida: l’informe de la situació de partida
que conté la informació sobre l’estat de la contaminació del sòl i les aigües subterrànies
per substàncies perilloses rellevants.»
«z) Substàncies perilloses: les substàncies o mescles definides en l’article 3 del
Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i
mescles.»
2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 59 de la Llei 20/2009, amb el text següent:
«3. Per les activitats de l’annex I.1, quan la modificació d’una instal·lació comporti una
disminució de la seva capacitat de producció fins a quedar per sota dels llindars d’aquest
annex, l’activitat se sotmet a la regulació pròpia del règim d’intervenció en què queda
classificada.
»En el cas que l’activitat passi a estar inclosa a l’annex II, s’ha de trametre a l’ajuntament
una còpia de l’expedient instruït i de la resolució d’autorització ambiental atorgada. En
aquest cas, l’ajuntament ha de conservar tots els tràmits i informes realitzats pel
departament competent en matèria de qualitat ambiental fins a la fase de proposta de
resolució, sens perjudici de la petició per part de l’ajuntament dels nous informes que
corresponguin d’acord amb les modificacions realitzades en l’establiment.
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»Fins que no es produeixi l’adaptació, l’activitat continuarà en funcionament emparada
per l’autorització ambiental atorgada. Un cop feta l’adaptació al règim de llicència
ambiental, l’ajuntament ho comunicarà a l’òrgan ambiental de la Generalitat competent
en matèria de qualitat ambiental a fi que dicti resolució i deixi sense efecte l’autorització
ambiental que havia estat concedida amb anterioritat.»
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 62 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la
manera següent:
«1. L’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.1 cobertes per les conclusions
relatives a les millors tècniques disponibles, a l’efecte de renovar-la, ha d’ésser revisada
d’ofici per l’òrgan ambiental. Un cop revisada l’autorització, les eventuals mesures
resultants d’aquesta s’han d’haver implantat i s’ha d’haver comprovat que s’ha dut a
terme aquesta implantació en un termini de quatre anys a partir de la publicació
d’aquestes conclusions.
»Per a les activitats de l’annex I.1 no cobertes per cap de les conclusions relatives a les
millors tècniques disponibles, la revisió de l’autorització ambiental també es fa d’ofici,
quan l’òrgan ambiental justifiqui que els avenços en les millors tècniques disponibles
permeten una reducció significativa de les emissions.
»L’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.2, a l’efecte de renovar-la, està
subjecta a una revisió periòdica cada dotze anys. Aquesta revisió periòdica es pot fer
coincidir, si per motius d’eficàcia i economia resulta possible, amb el control periòdic
immediatament anterior a la data màxima fixada per a revisar l’autorització.»
4. Es modifica l’article 63 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:
«Article 63. Procediment i abast de la revisió
»1. Per a les activitats de l’annex I.1, el procediment de revisió de l’autorització ambiental
s’inicia d’ofici, amb una resolució motivada de les causes de la revisió i amb un
requeriment sobre la informació necessària per a la revisió de les condicions de
l’autorització que ha d’incloure, quan es tracti d’adequar l’autorització a les conclusions
relatives a les millors tècniques disponibles, els resultats del control de les emissions i
altres dades que permetin una comparació del funcionament de l’activitat amb les millors
tècniques disponibles descrites a les conclusions relatives a les millors tècniques
disponibles aplicables i amb els nivells d’emissió associats a aquestes.
»El procediment de revisió de l’autorització ambiental també es pot iniciar a instància de
part.
»Per a les activitats de l’annex I.2 i II, la revisió periòdica de les autoritzacions de les
llicències s’inicia a instància de part, i la revisió anticipada també es pot iniciar d’ofici, si
així ho disposa la norma sectorial ambiental que estableix aquesta revisió.
»2. El procediment de revisió periòdica de les activitats de l’annex I.2 i II ha d’atendre
les especificacions següents:
»a) La sol·licitud de la revisió de l’autorització ambiental s’ha de presentar amb una
antelació mínima de vuit mesos abans de la data de finiment de la vigència de
l’autorització.
»b) La sol·licitud de revisió de la llicència ambiental s’ha de presentar sis mesos abans
de la data de caducitat dels permisos regulats per la legislació sectorial que afecti
l’activitat.
»c) La sol·licitud de la revisió de l’autorització o de la llicència ambientals ha d’anar
acompanyada d’una avaluació ambiental, total o parcial, de l’activitat, amb el contingut
determinat per reglament, verificada per una entitat col·laboradora de l’Administració
ambiental degudament acreditada, que es pot substituir per la darrera acta de control
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ambiental periòdic en la part que correspongui, sempre que s’hagi dut a terme amb una
antelació màxima de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de
revisió.
»3. En el cas de les activitats amb la certificació del sistema d’ecogestió i ecoauditoria
de la Unió Europea (EMAS), la revisió periòdica a què fa referència l’apartat 2 s’ha de
sol·licitar amb l’acreditació de la renovació del registre de l’EMAS juntament amb el
document d’exempció del control ambiental i aquest ha de coincidir amb l’acreditació de
la dita renovació.
»4. El procediment de revisió anticipada s’inicia d’ofici amb una resolució motivada de
les causes de la revisió, amb l’audiència a la persona o l’empresa titulars de l’activitat.
»5. El procediment de revisió periòdica s’ha de desenvolupar per reglament i ha de
respectar el principi de simplificació administrativa. S’ha de resoldre en el termini màxim
de sis mesos, en el cas de revisió de l’autorització ambiental, i de quatre mesos en el
cas de revisió de la llicència ambiental.
»6. En la resolució dels procediments de revisió es poden modificar els valors límit
d’emissió i la resta de condicions específiques de l’autorització o la llicència ambientals,
i afegir-n’hi de noves, sense que això generi cap dret a indemnitzar la persona titular de
l’activitat.»
5. S’afegeix un article, el 66 bis, a la Llei 20/2009, amb el text següent:
«Article 66 bis. Especificacions en el cessament definitiu de les activitats de l’annex I.1
»1. Per a les activitats incloses a l’annex I.1, el titular de l’activitat ha de comunicar a
l’Administració el cessament definitiu de l’activitat i de l’explotació de la instal·lació.
Juntament amb aquesta comunicació, ha d’aportar el resultat de l’avaluació de l’estat
del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies per substàncies perilloses rellevants
utilitzades, produïdes o emeses per la instal·lació.
»2. En el cas que s’hagi elaborat un informe base o de situació de partida, d’acord amb
l’article 22 bis de la Llei 16/2002, de l’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la
contaminació, i el resultat de l’avaluació a què fa referència l’apartat 1 determini que
l’activitat ha causat una contaminació significativa del sòl o de les aigües subterrànies
respecte a l’estat establert en l'informe esmentat, el titular de l’activitat, sense necessitat
de pronunciament previ de l’Administració, ha de prendre les mesures adequades per a
fer front a la contaminació i restablir l’emplaçament de l’activitat a la situació de partida
seguint les normes de l’annex II de la Llei de l’Estat 26/2007, del 23 d’octubre, de
responsabilitat mediambiental, amb el benentès que es pot tenir en compte la viabilitat
tècnica d’aquestes mesures.
»3. Quan no s’hagi exigit al titular l’informe base o de situació de partida, en cessar
definitivament l’activitat, el titular ha d’adoptar les mesures necessàries destinades a
retirar, controlar, contenir o reduir les substàncies perilloses rellevants per tal que, tenint
en compte l’ús actual o futur aprovat, l’emplaçament ja no creï un risc significatiu per a
la salut humana ni per al medi ambient a causa de la contaminació del sòl i les aigües
subterrànies per les activitats que s’hagin autoritzat. En l’adopció d’aquestes mesures
s’han de tenir en compte les condicions descrites en la primera sol·licitud d’autorització
ambiental.
»4. L’òrgan ambiental ha de portar a terme, en qualsevol cas, una verificació del
compliment de les condicions de tancament, total o parcial, i, quan aquesta resulti
positiva, ha de dictar una resolució, en el cas de cessament total, que autoritzi el
tancament de l’activitat i de la instal·lació i extingeixi l’autorització ambiental o, en el cas
de cessament parcial, modifiqui l’autorització ambiental.»
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6. Es modifica l’article 68 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:
«Article 68. Prevenció i control ambiental integrats
»1. Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d'aquesta llei estan sotmeses a un
seguiment ambiental mitjançant un sistema d’inspeccions o un sistema de controls
ambientals, en funció de l’annex en què estan classificades. Aquests sistemes
consisteixen en actuacions de comprovació i verificació per a garantir l’adequació
permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades
específicament en l’autorització o llicència ambiental.
»2. Les activitats de l’annex I.1 estan sotmeses a un sistema d’inspecció que
s’instrumenta mitjançant el Pla i els programes d’inspecció ambiental integrada, que
aprova la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental. També estan
sotmeses als controls sectorials que s’estableixin en l’autorització ambiental.
»3. Les activitats de l’annex I.2 i II estan sotmeses a un sistema de control ambiental.
L’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.2 i la llicència ambiental estableixen
el règim del control inicial previ a la posada en funcionament i la modalitat, els terminis i
els continguts dels controls periòdics a què se sotmet l’exercici de l’activitat.
»4. El control en matèria de risc d’accidents greus es regeix per la normativa específica.
»5. S’han de desenvolupar per reglament la inscripció i el seguiment de les activitats
subjectes al règim de comunicació, i també els règims de controls específics de les
activitats ramaderes i altres activitats que ho requereixin.»
7. S’afegeix un article, el 68 bis, a la Llei 20/2009, amb el text següent:
«Article 68 bis. El Pla d’inspecció ambiental integrada
»1. El Pla d’inspecció ambiental integrada és un document marc de caràcter pluriennal
que ofereix les orientacions estratègiques en matèria de comprovació i verificació de les
activitats de l’annex I.1 amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions
ambientals establertes per la legislació ambiental i per les autoritzacions ambientals.
»2. El Pla d’inspecció ambiental integrada ha de tenir el contingut mínim següent:
»a) Una avaluació general dels problemes del medi ambient més importants.
»b) La zona geogràfica que cobreix.
»c) Un registre de les instal·lacions que cobreix.
»d) El procediment per a elaborar els programes de les inspeccions ambientals.
»e) Els procediments de les inspeccions ambientals programades i no programades.»
8. S’afegeix un article, el 68 ter, a la Llei 20/2009, amb el text següent:
«Article 68 ter. El Programa d’inspecció ambiental integrada
»1. El Programa d’inspecció ambiental és un document executiu que, basant-se en el
Pla d’inspecció ambiental integrada, recull la informació necessària per a portar a terme
les inspeccions ambientals que s’hi inclouen i prioritzen, i també la previsió dels recursos
necessaris per a executar-lo.
»2. Els plans i els programes d’inspecció ambiental integrada han d’estar a disposició
del públic, com a mínim per mitjans electrònics, sense més limitacions que les
establertes per la Llei de l’Estat 27/2006, del 18 de juliol, per la qual es regulen els drets
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi
ambient.
»3. El Programa d’inspecció ambiental integrada, d’acord amb el Pla d’inspecció
ambiental integrada, inclou la freqüència de les visites d’inspecció programades per a
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les activitats de l’annex I.1 d’acord amb els paràmetres següents:
»a) La primera visita d’inspecció in situ s’ha de fer en el termini d’un any a comptar de
l’inici de l’activitat. S’ha de prendre com a data d’inici del còmput la data fixada, a aquest
efecte, en la declaració responsable que el titular ha de presentar davant la direcció
general competent en matèria de qualitat ambiental abans de l’inici de l’activitat. Abans
de la primera visita d’inspecció, el titular ha de presentar els resultats dels controls
sectorials ambientals que correspongui, d’acord amb l’autorització atorgada.
»b) El període entre dues visites d’inspecció in situ programades s’ha de basar en
l’avaluació de riscos de les activitats. Per a les activitats que plantegin els riscos més
alts, aquest període no pot ésser superior a un any. Per a les que plantegin riscos més
baixos, aquest període no pot ésser superior a tres anys.
»c) Si una visita d’inspecció in situ fa patent un incompliment greu de les condicions de
l’autorització ambiental integrada, la següent visita d’inspecció in situ s’ha de fer en un
termini no superior a sis mesos a comptar de la primera visita, sens perjudici de
l’aplicació del règim sancionador establert pel capítol II del títol IX.
»4. El Programa d’inspecció ambiental integrada, d’acord amb el Pla d’inspecció
ambiental integrada, es fonamenta en l’avaluació dels riscos que comporten les
activitats, per a determinar la freqüència de les visites d’inspecció in situ, i s’ha de basar,
com a mínim, en els criteris següents:
»a) L’impacte potencial i real de l’activitat sobre la salut humana i el medi ambient, tenint
en compte els nivells i tipus d’emissió, la sensibilitat del medi ambient local i el risc
d’accident.
»b) L’historial de compliment de les condicions de l’autorització ambiental.
»c) La participació del titular en el sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea
(EMAS).
»5. Les visites d’inspecció in situ a què fa referència l’apartat 3 les han de fer les entitats
col·laboradores de l’Administració ambiental».
9. S’afegeix un article, el 68 quater, a la Llei 20/2009, amb el text següent:
«Article 68 quater. Actuació administrativa relativa a les visites d’inspecció
»1. La realització i desenvolupament de les visites d’inspecció han de restar reflectides
en una acta d’inspecció.
»2. El personal de l’Administració encarregat de les funcions d’inspecció ambiental
integrada ha d’elaborar un informe en què presenti les conclusions pertinents respecte
al compliment de les condicions de l’autorització ambiental de l’activitat i respecte a
qualsevol actuació necessària posterior.
»3. L’informe s’ha de notificar al titular de l’activitat en un termini de dos mesos a comptar
de la data de finalització de la visita d’inspecció per tal que aquest, si ho considera
oportú, pugui formular-hi al·legacions durant un període de quinze dies.
»4. En un termini de quatre mesos a comptar de la finalització de la visita d’inspecció
s’ha d’haver elaborat l’informe final i se li ha d’haver donat publicitat, amb les úniques
limitacions contingudes en la normativa que regula el dret de l’accés del públic a la
informació mediambiental.
»5. L’òrgan competent ha de requerir la persona titular de l’activitat perquè adopti totes
les mesures necessàries indicades en l’informe final, en un termini adequat a la
naturalesa de les mesures que s’han d’adoptar. Aquest termini no pot ésser superior a
sis mesos, excepte per als supòsits extraordinaris degudament justificats.»
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10. Es modifica l’apartat 2 de l’article 71 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la
manera següent
«2. Les activitats de l’annex I.2 i II s’han de sotmetre als controls periòdics que fixen
l’autorització o la llicència ambiental, respectivament. Els terminis dels controls periòdics
s’han d’establir tenint en compte els terminis determinats en altres declaracions o
controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per l’autorització o la llicència,
s’estableixen, amb caràcter indicatiu, els següents:
»a) Les activitats de l’annex I.2, cada quatre anys.
»b) Les activitats de l’annex II, cada sis anys.»
11. Es modifica l’apartat 1 de l’article 73 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la
manera següent:
«1. Les activitats incloses a l’annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrols
periòdics, amb caràcter indicatiu, cada sis anys, sens perjudici que les ordenances
municipals en determinin una freqüència diferent, atenent la necessitat de comprovar
emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositats i altres, i
a l’aigua o la caracterització de determinats residus, el resultat dels quals es verifica
d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal.»
12. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 74 de la Llei 20/2009, amb el text següent:
«4. Per a les activitats de l’annex I.1, es faran les visites d’inspecció no programades
per a investigar denúncies greus sobre aspectes mediambientals, accidents greus i
incidents mediambientals i casos d’incompliment de les normes. Aquestes inspeccions
s’han de fer, en qualsevol cas, abans de l’atorgament, la modificació substancial o la
revisió de l’autorització ambiental.
»Les visites d’inspecció les ha de fer el personal de l’Administració encarregat de les
funcions d’inspecció ambiental integrada, sens perjudici que també puguin ser fetes per
les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental específicament designades a
aquest efecte. Aquest personal pot anar acompanyat d’assessors tècnics que han
d’exercir una labor merament consultiva d’acord amb llurs coneixements tècnics i que
en cap cas no tenen la condició d’agents de l’autoritat.»
13. Es modifica l’apartat 1 de l’article 75, de la Llei 20/2009 que resta redactat de la
manera següent:
«1. Les persones o les empreses titulars de l’activitat que és objecte d’inspecció estan
obligades a:
»a) Permetre l’accés, si cal sense avís previ i degudament identificats, al personal
inspector de l’Administració, a les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental
acreditades convenientment designades i, si escau, als assessors tècnics, aquests
darrers quan vagin acompanyats del personal que fa la inspecció o bé quan el titular de
l’activitat no s’hi oposi.
»b) Prestar la col·laboració necessària i facilitar la informació i la documentació que se’ls
requereixi a aquest efecte.
»c) Prestar assistència per a la presa de mostres o la pràctica de qualsevol mitjà de
prova.
»d) Sufragar el cost de les inspeccions, tant si són programades com no programades.»
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14. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 80 de la Llei 20/2009, que resta
redactada de la manera següent:
«a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense l’autorització ambiental
preceptiva, sempre que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi
ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.»
15. Se suprimeix la lletra h i es modifiquen les lletres a, i i j de l’apartat 2 de l’article 80
de la Llei 20/2009, que resten redactades de la manera següent:
«a) Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense l’autorització ambiental
preceptiva, sense que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi
ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.»
«i) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim d’autorització ambiental a les inspeccions
programades preceptives.»
«j) Falsejar, per acció o omissió, els certificats tècnics i altres actes d’inspecció o de
verificació ambientals.»
16. S’afegeix una lletra, la e, a l’apartat 4 de l’article 82 de la Llei 20/2009, amb el text
següent:
«e) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim de comunicació ambiental als autocontrols
periòdics.»
17. S’afegeix un punt, el 5, a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei 20/2009,
amb el text següent:
«5. Imposició al titular de l’obligació d’adoptar les mesures complementàries que l’òrgan
competent consideri necessàries per a tornar a assegurar el compliment de les
condicions de l’autorització ambiental integrada i per a evitar altres incidents o
accidents.»
18. Es modifica l’apartat 1 de l’article 89 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la
manera següent:
«1. La prestació dels serveis administratius relatius als procediments d’autorització
ambiental, declaració d’impacte ambiental, llicència ambiental i comunicació, i també els
relatius als procediments de modificació de les activitats i revisió de l’autorització i la
llicència ambientals, i els relatius a l’emissió d’informes d’inspecció i visita a les
instal·lacions, merita les taxes corresponents.»
19. Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 20/2009, que resta redactada
de la manera següent:
«Setena. Modificació automàtica dels annexos
»Als efectes del que estableix la lletra a de l’article 7.1, s’entén que quan es produeix la
modificació de les legislacions d’origen en resten modificats automàticament els
annexos.»
20. S’afegeix l’apartat «Mineria» a l’annex I.2.a de la Llei 20/2009 amb un nou epígraf,
el 2.2, amb el text següent:
«2.2. Instal·lacions consistents en la realització de perforacions per a l’exploració i
investigació que requereixin l’aplicació de mètodes geofísics o geoquímics que incloguin
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tècniques de fracturació hidràulica, estimulació de pous o altres tècniques de
recuperació secundària i altres mètodes necessaris per al seu objecte.»
21. Se suprimeixen de l’annex II de la Llei 20/2009 els epígrafs següents:
a) L’epígraf 12.36 (Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i
especialitats amb un nombre d’habitacions superior a 400).
b) L’epígraf 12.44.a (Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en demarcació
urbana o en espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural, o que, d’acord amb el
planejament urbanístic municipal, són qualificats de protecció especial).
22. Se suprimeixen de l’annex III de la Llei 20/2009 els epígrafs següents:
a) L’epígraf 12.36 (Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i
especialitats amb un nombre d’habitacions de fins a 400).
b) L’epígraf 12.38 (Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de
joventut).
c) L’epígraf 12.44.b (Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una
demarcació no urbana. Instal·lacions per a la radiocomunicació incloses en l’epígraf 12
de l’annex II, quan així ho acordi l’ajuntament en el terme municipal del qual s’emplacen,
sempre que en les instal·lacions la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) sigui
inferior a 100 watts).
d) L’epígraf 12.45 (Campaments juvenils).
e) L’epígraf 12.48 (Centres docents).
f) L’epígraf 12.49 (Establiments comercials amb una superfície total superior a 400 m2).
g) L’epígraf 12.56 (Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats).
h) L’epígraf 12.57 (Establiments d’apartaments turístics).
23. Es modifica l’epígraf 12.46 de l’annex III de la Llei 20/2009, que resta redactat de la
manera següent:
«12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a
500 m2.»
24. Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 20/2009, que resta
redactat de la manera següent:
«2. Els terminis dels controls periòdics de les activitats dels annexos I.2 i II són els que
fixen les lletres a i b de l’article 71.2, llevat que es tracti d’activitats exemptes de control
periòdic, d’acord amb l’article 71.3.»

Article 81. Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus
1. Es modifica l’article 3.3.f del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, que resta redactat de la manera següent:
«Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la
reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la
reutilització, la valorització i la disposició final.»
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2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 del text refós de la Llei reguladora dels residus,
que resta redactat de la manera següent:
«1. S’han de regular per reglament la producció i la gestió dels residus. Es poden establir
regulacions específiques per a determinades categories de residus si ho exigeix llur
naturalesa, llurs característiques o llurs requisits especials de gestió, i també si ho
requereix l’adaptació necessària al progrés científic i tècnic.»
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 del text refós de la Llei reguladora dels residus,
que resta redactat de la manera següent:
«1. Les persones productores i posseïdores de residus que no estiguin adscrites a un
servei públic de recepció obligatòria poden gestionar directament els residus que
generin o posseeixin o bé lliurar-los a una persona gestora autoritzada per a la
valorització o la disposició del rebuig dels residus, en les condicions que estableixen
aquesta llei i les disposicions reglamentàries que la despleguen.»
4. Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 23 del text refós de la Llei reguladora
dels residus, que resta redactada de la manera següent:
«c) Les altres imposades per aquesta llei i per les disposicions que la despleguen.»
5. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 24 del text refós de la Llei reguladora
dels residus, que resta redactada de la manera següent:
«d) Les altres imposades específicament per aquesta llei i per les disposicions que la
despleguen.»
6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 28 del text refós de la Llei reguladora dels residus,
que resta redactat de la manera següent:
«2. Les persones productores i posseïdores de residus valoritzables que no els valoritzin
en origen estan obligades a lliurar-los a una persona gestora inscrita en el Registre
General de Gestors de Residus de Catalunya, en les condicions fixades, si escau, per
la normativa específica en matèria de residus. La persona gestora adquireix la condició
de posseïdor o posseïdora d’aquests residus en el moment que li són lliurats.»
7. Es modifica l’apartat 3 de l’article 29 del text refós de la Llei reguladora dels residus,
que resta redactat de la manera següent:
«3. Les persones productores i posseïdores de residus que hagin de ser sotmeses a
operacions de valorització en plantes externes, ja sigui per valoritzar-los materialment,
ja sigui per afavorir-ne l’aprofitament com a font d’energia o la disposició del rebuig,
estan obligades a lliurar-los a una persona gestora legalment autoritzada, en les
condicions fixades, si escau, per la normativa específica en matèria de residus. El gestor
o la gestora adquireix la condició de posseïdor o posseïdora d’aquests residus en el
moment que li són lliurats.»
8. Es modifica l’article 72 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 72. Infraccions sancionables
»Les accions o omissions que contravinguin a aquesta llei tenen el caràcter d’infraccions
administratives, sens perjudici de les altres que resultin de la legislació sectorial que
afecti els residus i no puguin ésser subsumides en les que determina aquesta llei.»
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9. Es modifica l’article 74 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 74. Infraccions molt greus
»a) L’exercici d’una activitat descrita per aquesta llei sense la comunicació, la llicència o
l’autorització preceptives, o amb aquesta comunicació, llicència o autorització caducada
o suspesa, i també l’incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions i
llicències o de la informació incorporada en la comunicació, sempre que hagi comportat
perill greu o dany per a la salut de les persones, s’hagi produït un dany o deteriorament
greu per al medi ambient o quan l’activitat tingui lloc en espais protegits.
»b) L’actuació de manera contrària al que estableix aquesta llei i les normes que la
despleguen o la normativa sectorial d’aplicació, sempre que hagi comportat perill greu o
dany per a la salut de les persones, s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al
medi ambient o quan l’activitat tingui lloc en espais protegits.
»c) El lliurament, la venda o la cessió de residus a persones físiques o jurídiques altres
que les assenyalades per aquesta llei, i l’acceptació d’aquests residus en condicions
diferents de les determinades per les llicències, autoritzacions i comunicacions
corresponents, o les establertes per aquesta llei i per les disposicions que la despleguen,
sempre que hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les persones o s’hagi
produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.
»d) L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol
naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si produeixen riscos o
danys al medi ambient o posen en perill greu la salut de les persones.
»e) La recollida i el transport de residus amb incompliment de les prescripcions legals o
reglamentàries, sempre que hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les
persones o s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.
»f) L’incompliment de mesures cautelars.
»g) L’ocultació o l’alteració maliciosa de dades aportades als expedients administratius
per a l’obtenció de llicències, autoritzacions o concessions o de dades contingudes en
les comunicacions prèvies a l’inici de les activitats regulades per aquesta llei.
»h) La reincidència en infraccions greus.
»i) L’incompliment de l’obligació de dur a terme les operacions de neteja i de recuperació
d’un sòl quan ha estat declarat contaminat, una vegada ha estat requerit per
l’Administració, o l’incompliment de les obligacions derivades dels acords voluntaris o
convenis de col·laboració per a la recuperació en via convencional dels sòls
contaminats.
»j) La barreja de diferents categories de residus perillosos entre si o d’aquests amb els
que no tenen aquesta consideració, sempre que s’hagi posat en perill greu la salut de
les persones o s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.»
10. Es modifica l’article 75 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 75. Infraccions greus
»a) L’exercici d’una activitat descrita per aquesta llei sense la comunicació, la llicència o
l’autorització preceptives, o amb aquesta comunicació, llicència o autorització caducada
o suspesa, i també l’incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions o
de la informació incorporada en la comunicació, sense que hagi comportat un perill greu
o un dany per a la salut de les persones o s’hagi produït un dany o deteriorament greu
per al medi ambient.
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»b) L’actuació de manera contrària al que estableix aquesta llei i les normes que la
despleguen o la normativa sectorial d’aplicació, sense que hagi comportat un perill greu
o un dany per a la salut de les persones o s’hagi produït un dany o deteriorament greu
per al medi ambient.
»c) El lliurament, la venda o la cessió de residus a persones físiques o jurídiques altres
que les assenyalades per aquesta llei, i l’acceptació d’aquests residus en condicions
diferents de les determinades per les llicències, autoritzacions i comunicacions
corresponents, o les establertes per aquesta llei i per les disposicions que la despleguen,
sempre que no hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les persones, ni s’hagi
produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.
»d) L’omissió de constituir fiances o garanties de qualsevol classe prèviament a l’exercici
d’activitats que afecten el medi ambient, en la quantia i forma legals o reglamentàries
exigides en cada cas, o llur renovació.
»e) La recollida i el transport de residus amb incompliment de les prescripcions legals o
reglamentàries, sempre que no hagi comportat perill greu o dany per a la salut de les
persones, ni s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.
»f) L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre, declaracions,
certificacions o similars, de caràcter preceptiu; la no-aportació d’aquests documents
davant l’Administració quan siguin requerits; les irregularitats en la complementació
d’aquests documents o l’ocultació o el falsejament de les dades exigides per la
normativa aplicable, i també l’incompliment de custòdia i manteniment d’aquesta
documentació.
»g) L’obstrucció de l’activitat de control o inspectora de l’Administració.
»h) L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol
naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap dany
al medi ambient o no posen en perill greu la salut de les persones.
»i) La gestió dels residus sanitaris, tant en les operacions intracentre com extracentre,
amb incompliment de les condicions establertes en les llicències i les autoritzacions
sense l’aplicació de les mesures necessàries d’asèpsia, innocuïtat i seguretat.
»j) La negativa o el retard en la instal·lació de mesures correctores de control o de
seguretat establertes en cada cas.
»k) La posada en funcionament d’aparells, instruments mecànics o vehicles precintats
per raó d’incompliment de les determinacions sobre gestió dels residus.
»l) L’incompliment de les condicions imposades per les autoritzacions, les llicències o
els permisos per a l’exercici d’activitats a les explotacions ramaderes respecte de la
gestió dels animals morts i els excrements sòlids i líquids.
»m) La reincidència en faltes lleus.
»n) L’incompliment del requeriment de restauració o d’adopció de mesures d’autocontrol
efectuat per l’Administració a les persones responsables de la regeneració de les àrees
degradades.
»o) L’incompliment del requeriment efectuat per l’Administració a les persones
responsables de portar a terme els estudis d’investigació i l’anàlisi de risc necessaris per
a determinar l’existència d’un sòl contaminat.
»p) L’incompliment del requeriment de reparació de la realitat física alterada fet per
l’òrgan sancionador.
»q) La falta d’etiquetatge, o l’etiquetatge incorrecte o parcial, en els envasos que
continguin residus perillosos.
»r) La barreja de les diferents categories de residus perillosos entre si o d’aquests amb
els que no tenen aquesta consideració, sense posar en perill greu la salut de les

www.infoactivitats.com

pàg. 13

persones o sense que s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.
»s) La comissió d’alguna de les infraccions molt greus establertes per l’article 74 quan,
per llur escassa quantia o entitat, no mereixin aquesta qualificació.»
11. Es modifica l’article 76 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 76. Infraccions lleus
»a) La demora en l’aportació d’informes o documents, en general, sol·licitats per
l’Administració en la comesa de control d’activitats.
»b) La comissió d’alguna de les infraccions greus establertes per l’article 75 quan, per
llur escassa quantia o entitat, no mereixin aquesta qualificació.»
12. S’afegeix un article, el 77 bis, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el
text següent:
«Article 77 bis. Baixa en els registres administratius de l’Agència de Residus de
Catalunya
»És causa de baixa en els corresponents registres administratius de l’Agència de
Residus de Catalunya el fet d’haver estat sancionat per resolució ferma per la comissió
de les infraccions establertes pels articles 74 a i 75 a, quan hagi estat acordat d’aquesta
manera per l’òrgan sancionador.»
13. Es modifica l’article 80 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 80. Graus de la multa
»La multa té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus,
greus i molt greus, segons els límits següents:
»a) Infraccions lleus, de 400 euros fins a 4.000 euros.
»b) Infraccions greus, de 4.001 euros fins a 150.000 euros.
»c) Infraccions molt greus, de 150.001 euros fins a 1.200.000 euros.»
14. S’afegeix un article, el 80 bis, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el
text següent:
«Article 80 bis. Reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari
»1. El presumpte infractor pot fer el pagament voluntari del 50% de l’import de la sanció
de multa determinada en la proposta de resolució, sempre que es tracti d’infraccions
lleus segons aquesta llei. El pagament voluntari s’ha de fer en el termini que estableixi
la notificació de la proposta de resolució, i comporta les conseqüències següents:
»a) El reconeixement de responsabilitat per part del presumpte infractor i la seva
renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de considerar no
presentades.
»b) La terminació del procediment, sense necessitat de resolució expressa, el dia en
què es fa el pagament.
»c) L’exhauriment de la via administrativa. El termini per a interposar recurs contenciós
administratiu s’inicia l’endemà del dia en què té lloc el pagament voluntari.
»2. El pagament voluntari a què es refereix l’apartat 1 no impedeix que es pugui
continuar la tramitació del procediment sancionador si hi ha indicis raonables de frau o
encobriment d’altres persones o entitats.»
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15. Es modifica l’apartat 1 de l’article 81 del text refós de la Llei reguladora dels residus,
que resta redactat de la manera següent:
«1. El límit de la potestat sancionadora és el següent:
»a) Els alcaldes de municipis de menys de 50.000 habitants, fins a 30.000 euros.
»b) Els alcaldes de municipis de més de 50.000 habitants, el president o presidenta de
l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i el director o
directora de l’Agència de Residus de Catalunya, fins a 300.000 euros.
»c) El president o presidenta de l’Agència de Residus de Catalunya, fins a 600.000
euros.
»d) El Govern, fins a 1.200.000 euros.»
16. Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 81 del text refós de la Llei reguladora dels residus.
17. Es modifica l’article 82 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 82. Altres sancions
«La imposició de les restants sancions es determina segons la competència per raó de
la matèria, si bé les que siguin de suspensió o de clausura solament poden ser
acordades pel conseller o per la consellera del departament competent en matèria de
medi ambient, amb excepció de les atribuïdes als alcaldes o a les alcaldesses, que les
poden imposar en els procediments en què són competents per raó de la matèria.»
18. S’afegeix una lletra, la g, a l’article 86 del text refós de la Llei reguladora dels residus,
amb el text següent:
«g) L’incompliment dels advertiments previs, si s’han produït.»
19. S’afegeix un paràgraf al final de l’apartat 2 de l’article 91 del text refós de la Llei
reguladora dels residus, amb el text següent:
«Quan una infracció sigui imputada a una persona jurídica, poden ésser considerades
també responsables les persones que n’integren els òrgans rectors o de direcció, i
també els tècnics responsables de l’activitat sempre que es demostri l’existència de
culpa o negligència en l’exercici de llurs funcions.»
20. S’afegeix un article, el 91 bis, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el
text següent:
«Article 91 bis. Extinció de la responsabilitat
»1. La responsabilitat per infraccions de la normativa de residus s’extingeix per:
»a) La mort de la persona física infractora.
»b) El transcurs del termini de prescripció de les infraccions.
»2. En els casos d’extinció de les persones jurídiques infractores, la responsabilitat es
pot imputar a les persones que n’integraven els òrgans rectors o de direcció.»
21. S’afegeix un article, el 91 ter, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el
text següent:
«Article 91 ter. Extinció de la sanció
»1. Les sancions imposades als responsables d’acord amb aquesta llei s’extingeixen
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per algun dels motius següents:
»a) Pel compliment o l’execució completa de la sanció.
»b) Pel transcurs del termini de prescripció de les sancions.
»c) Per la desaparició de tots els obligats a satisfer la sanció.
»2. En els casos d’extinció de les persones jurídiques sancionades, la dissolució dóna
lloc a la transmissió de l’obligació de satisfer la sanció a les persones que n’integraven
els òrgans rectors o de direcció. Aquestes persones físiques responen solidàriament
entre elles.»
22. Es modifica l’article 96 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 96. Vigència
»Les mesures cautelars es poden acordar simultàniament a la incoació del procediment
sancionador o en qualsevol moment del seu curs, i mantenir-se mentre se’n continua la
tramitació, sense que, llevat del supòsit que té en compte l’article 97, la mesura cautelar
es pugui perllongar més d’un any.»
23. S’afegeix un article, el 103 bis, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb
el text següent:
«Article 103 bis. Procediment abreujat
»En el cas d’infraccions lleus, l’expedient es pot instruir mitjançant el procediment
abreujat si es tracta d’una infracció flagrant i els fets han estat reflectits en l’acta
corresponent o en la denúncia de l’autoritat competent o es desprenen de la
documentació aportada per la inspecció o dels resultats de les anàlisis practicades.
Aquest procediment s’ha d’aplicar d’acord amb el Decret 278/1993, del 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.»
24. Es modifica l’article 124 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 124. Reparació i execució subsidiària
»La persona infractora resta obligada a restaurar la realitat física alterada en els termes
i les condicions que estableixi la resolució sancionadora dictada. L’incompliment
d’aquesta obligació es considera infracció administrativa i pot comportar l’inici
d’actuacions sancionadores, sense perjudici que l’òrgan sancionador pugui ordenar
l’execució subsidiària del requeriment.»
25. Es modifica la disposició final segona del text refós de la Llei reguladora dels residus,
que resta redactada de la manera següent:
«Disposició final segona
»Es faculta el Govern de la Generalitat per a desenvolupar i executar les disposicions
d’aquesta llei i per a dictar les reglamentacions en matèria de residus.»
Article 88. Modificació de la Llei 19/2003 (Taxi)
1. S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 36 de la Llei 19/2003, del 4 de juliol, del taxi, amb
el text següent:
«8. El personal dels serveis d’inspecció ha de posar en coneixement dels òrgans
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competents els fets que detectin en l’exercici de la seva funció que puguin ésser
constitutius d’infraccions de la normativa reguladora d’altres sectors, especialment pel
que fa als àmbits social i laboral, fiscal i de seguretat viària.»
2. Es modifica l’article 37 de la Llei 19/2003, que resta redactat de la manera següent:
«Article 37. Subjectes infractors
»1. Són subjectes infractors:
»a) La persona física o jurídica titular de la llicència o l’autorització, en el cas de les
infraccions comeses en els serveis de taxi emparats per la llicència o l’autorització
preceptiva.
»b) La persona que té atribuïda la facultat d’ús del vehicle, a títol de propietat, de lloguer,
d’arrendament financer, rènting o qualsevol altra forma admesa per la normativa vigent,
i el conductor del vehicle, en el cas de les infraccions comeses en els serveis de taxi
efectuats sense la llicència o l’autorització pertinent, tret que acreditin que no eren
responsables de la prestació del servei.
»c) En el cas de les infraccions consistents en l’oferta de serveis de taxi sense disposar
de la llicència o autorització preceptiva per a realitzar-los, o, de la comunicació prèvia o
títol habilitant per a dur a terme la mediació en la seva contractació, les persones que
comercialitzin o ofereixin aquests serveis de taxi.
»A aquests efectes, es considera que duu a terme la mediació qui intervé en la
contractació i comercialització de serveis de taxi, el qual, en nom propi o per compte
d’una tercera persona, mitjançant un preu o una retribució, ofereix aquests serveis de
transport, mitjançant el contacte directe amb possibles usuaris, amb la finalitat de facilitar
la contractació, independentment dels canals de comercialització que utilitzi.
»Es considera que s’ofereixen els serveis regulats en aquest apartat, des del moment
en què es fan les actuacions prèvies de gestió, informació, oferta o organització de
càrregues o serveis, necessàries per a dur a terme la contractació de transports.
»d) La persona física o jurídica que empri la llicència o l’autorització d’altri i la persona a
nom de la qual s’hagi expedit la llicència o l’autorització, llevat que aquesta darrera
demostri que no hi ha donat el consentiment, en el cas de les infraccions comeses en
serveis de taxi a l’empara de llicències o autoritzacions expedides a nom d’altres
persones.
»e) La persona física o jurídica a qui va destinat el precepte infringit o a qui les normes
corresponents atribueixin específicament la responsabilitat, i, en general, per terceres
persones a l’activitat de les quals no fan referència les lletres a,b, c i d que duguin a
terme activitats regulades per aquesta llei.
»2. La responsabilitat administrativa s’exigeix a les persones físiques o jurídiques a què
es refereix l’apartat 1, independentment que les accions o omissions de què derivi
aquesta responsabilitat hagin estat materialment fetes per elles o pel personal de llur
empresa, sens perjudici que puguin iniciar les accions que a llur judici siguin procedents
contra les persones a què siguin materialment imputables les infraccions.
»3. La responsabilitat administrativa per les infraccions establertes per aquesta llei s’ha
d’exigir sens perjudici de la que pugui correspondre per infracció de la legislació penal,
de trànsit, laboral o altres que siguin aplicables.»
3. S’afegeixen tres lletres, la h, la i i la j a l’article 39 de la Llei 19/2003, amb el text
següent:
«h) L’oferta de serveis de transport de taxi sense disposar de la llicència o autorització
preceptiva per a realitzar-los, tant si es fa de manera individual a un únic destinatari com
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si es fa pública per a coneixement general per qualsevol mitjà.
»i) La realització de l’activitat de mediació en la contractació de serveis de taxi, inclosa
l’oferta dels serveis, sense haver dut a terme la comunicació pertinent o sense disposar
del títol habilitant corresponent.
»j) La contractació com portador o la facturació de serveis de transport de taxi sense el
títol habilitant preceptiu.»
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 19/2003, que resta redactat de la
manera següent:
«1. Les infraccions lleus se sancionen amb un advertiment o una multa de fins a 250
euros, o amb totes dues sancions alhora; les greus, amb una multa de fins a 1.250 euros,
i les molt greus, amb una multa de fins a 6.000 euros.»
5. S’afegeix un article, el 44 bis, a la Llei 19/2003, amb el text següent:
«Article 44 bis. Mesura provisional d’immobilització del vehicle
»1. Els agents de la inspecció del transport i els cossos de seguretat encarregats de la
seva vigilància han d’ordenar la immobilització immediata del vehicle en el cas que es
detectin conductes que constitueixin infraccions molt greus, d’acord amb el que estableix
l’article 39.
»Als efectes del que estableix aquest apartat, els membres de la inspecció de transport
o els agents encarregats de la vigilància del transport han de retenir la documentació
del vehicle, inclosa, si s’escau, la corresponent llicència o autorització per a la prestació
del servei, fins que s’esmenin les causes que han donat lloc a la immobilització.
»És responsabilitat del denunciat, en qualsevol cas, la custòdia del vehicle, de les seves
pertinences i les despeses que aquesta immobilització pugui ocasionar, i també cercar
els mitjans alternatius necessaris per a fer arribar els viatgers a llur destinació. En cas
que no ho faci, aquests mitjans podran ésser establerts per l’Administració; les despeses
que generi l’adopció d’aquestes mesures van, en qualsevol cas, per compte del
denunciat, i no es pot aixecar la immobilització fins que aquest no les aboni.
»2. La immobilització s’ha de fer en un lloc que reuneixi les condicions de seguretat
suficients i que garanteixi l’efectivitat de la mesura adoptada. Això no obstant, quan la
immobilització del vehicle pugui comportar un perill per a la seguretat, el denunciat resta
obligat a traslladar el vehicle fins al lloc que designi l’autoritat actuant. En cas que no ho
faci, aquesta mesura pot ésser adoptada per la força actuant. Les despeses que puguin
originar les operacions esmentades van, en qualsevol cas, a càrrec del denunciat, que
les ha d’abonar com a requisit previ a la devolució del vehicle.
»3. En el supòsit que la immobilització del vehicle porti causa d’una infracció molt greu
que consisteixi en la prestació d’un servei de taxi sense disposar de l’autorització, la
llicència o l’habilitació administrativa preceptiva, independentment que les persones
responsables tinguin la residència en territori espanyol, s’ha de procedir de la manera
establerta per aquest article i, a més, s’han d’aplicar les condicions addicionals
següents:
»a) Els agents de la inspecció del transport i els cossos de seguretat encarregats de la
seva vigilància han de formular la denúncia corresponent i fixar provisionalment la
quantia de la sanció.
»b) L’import de la sanció ha d’ésser abonat en el moment de la denúncia en concepte
de dipòsit i s’ha de lliurar al denunciat el rebut de dipòsit de la quantitat corresponent.
En el cas que es faci el dipòsit, aquest s’ha de constituir en metàl·lic, en euros, o
mitjançant targeta de crèdit.
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»La quantitat ha d’ésser lliurada de resultes de l’acord que en definitiva adopti l’autoritat
competent, a la qual s’ha de remetre aquesta quantitat amb la denúncia.
»c) Si es deixa sense efecte la denúncia o es redueix l’import de la multa, s’ha de posar
a disposició de l’interessat o del seu representant la quantitat que escaigui en cada cas.
»d) En cap cas no es pot tornar la documentació del vehicle o deixar sense efecte la
mesura cautelar d’immobilització del vehicle si no s’ha fet efectiu l’import provisional, en
concepte de dipòsit, de la sanció».
6. S’afegeix un article, el 46, a la Llei 19/2003, amb el text següent:
«Article 46. Pagament de les sancions
»1. L’import de la sanció inicialment proposat es redueix en un 30% en el cas que
l’interessat decideixi voluntàriament fer efectiva la sanció abans dels trenta dies
següents a la notificació de l’expedient sancionador.
»2. El pagament de l’import de la sanció abans que no es dicti la resolució sancionadora
implica la conformitat amb els fets denunciats, la renúncia a formular al·legacions per
part de l’interessat i la finalització del procediment, havent, no obstant això, de dictar
resolució expressa. Encara que el procediment sancionador es doni per acabat
d’aquesta manera, l’interessat pot interposar recursos idèntics als que haurien
correspost en el cas que el procediment hagués acabat de manera ordinària.
»3. En la imposició i execució de sancions per infraccions comeses per persones que
no acreditin llur residència en territori espanyol són aplicables les regles que
s’estableixen a continuació, juntament amb les quals, si s’escau, s’assenyalen
reglamentàriament de manera expressa:
»a) El vehicle utilitzat en la realització del transport objecte de la denúncia resta
immobilitzat fins que l’empresa denunciada dipositi l’import de la sanció.
»b) El dipòsit que, si s’escau, faci el denunciat ha d’ésser en metàl·lic, en euros, o
mitjançant targeta de crèdit.
»c) Si l’intent de fer qualsevol notificació al denunciat en el curs de l’expedient
sancionador resulta infructuós, aquesta s’ha de remetre al departament ministerial
competent en matèria de transport del país de residència del denunciat, perquè li’n doni
trasllat. D’aquesta manera es considera feta definitivament la notificació.»
7. S’afegeix un article, el 47, a la Llei 19/2003, amb el text següent:
«Article 47. Dipòsit del vehicle
»Si l’Administració s’ha de fer càrrec de la custòdia d’un vehicle immobilitzat per
qualsevol de les causes establertes per aquesta llei, pot acordar, quan el seu valor
residual resulti clarament insuficient per a, si escau, fer front a les responsabilitats
econòmiques derivades de la sanció corresponent, el trasllat del vehicle a un centre
autoritzat de tractament de vehicles per a la destrucció i descontaminació posteriors si,
un cop finalitzat el procediment incoat i essent ferma la sanció administrativa
corresponent, el titular del vehicle no ha esmenat la causa que va donar lloc a la
immobilització.
8. S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 19/2003, amb el text següent:
«Quarta. Règim específic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
»1. Les normes establertes per l’article 18.1 relatives a la facultat de prestar
personalment el servei o fer-ho mitjançant la contractació de conductors assalariats
poden ésser condicionades o limitades, de manera permanent o temporal, en l’àmbit
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territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
»2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’habilita l’Àrea Metropolitana de Barcelona
perquè, de manera motivada, dugui a terme la concreció de les condicions d’aquest
règim específic mitjançant l'aprovació de la norma reglamentària corresponent.»

Article 93. Modificació de la Llei 13/2002 (Turisme de Catalunya)
1. S’afegeix una lletra, la f, a l’article 2 de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de
Catalunya, amb el text següent:
«f) Unitat empresarial d’explotació: forma d’exercici de l’activitat d’allotjament turístic que
manté la disponibilitat permanent de totes les unitats d’allotjament de l’establiment.»
2. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 50 bis de la Llei 13/2002, amb el text següent:
«3. Els ajuntaments poden establir procediments de control periòdic de l’activitat
d’habitatge d’ús turístic en els termes, els terminis i les condicions que estableixin en les
ordenances respectives. En cas que resultin desfavorables, els controls periòdics poden
comportar l’extinció del títol habilitant.»
3. Es modifica la lletra e de l’article 68 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la
manera següent:
«e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a
terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització presencial
o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora sobre aquest
mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la Generalitat.»
4. S’afegeix un article, el 80 bis, a la Llei 13/2002, amb el text següent:
«Article 80 bis. Obligació d’informació
»Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, estan obligades a
proporcionar als inspectors de turisme tota classe de dades, informació, antecedents i
justificants amb transcendència turística relacionada amb el compliment de llurs pròpies
obligacions turístiques o deduïdes de llurs relacions econòmiques o professionals amb
altres persones obligades.
»En particular:
»a) Els intermediaris i qualsevol persona que intervingui en la publicitat, l’oferiment o la
mediació d’un servei o activitat turística.
»b) Les entitats bancàries o financeres que portin a terme la gestió o el cobrament de
comissions o del preu.
»c) Les autoritats, qualsevol que sigui llur naturalesa, els òrgans de l’Estat, les
comunitats autònomes, les entitats locals, els organismes públics, les entitats
d’administració corporativa, les associacions professionals i les altres entitats amb
finalitats públiques resten obligats a subministrar a l’Administració turística totes les
dades, informes i antecedents amb transcendència turística i a prestar-li recolzament,
concurs, auxili i protecció per a l’exercici de les seves funcions.
»Les obligacions a què fa referència aquest article s’han de complir amb caràcter
general de la manera i en els terminis que es determinin reglamentàriament o mitjançant
el requeriment individualitzat de l’Administració turística, que es podrà fer en qualsevol
moment posterior a la realització dels fets o activitat relacionada amb les dades o
antecedents requerits.»
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5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 82 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la
manera següent:
«3. La signatura de l’acta d’inspecció n’acredita el coneixement, però no implica en cap
cas l’acceptació del contingut. Així mateix, la negativa a signar-la no n’invalida el
contingut ni el procediment administratiu a què doni lloc, ni en desvirtua el valor
probatori. La negativa a signar l’acta, i els motius que s’hi addueixin, s’han de fer constar
en l’acta mitjançant la diligència corresponent.»
6. S’afegeix un article, el 82 bis, a la Llei 13/2002, amb el text següent:
«Article 82 bis. Informes d’inspecció
»El personal inspector pot emetre informes d’inspecció quan sigui adequat per la
naturalesa dels fets que cal inspeccionar; en particular, quan s’investiguin activitats o
serveis de la societat de la informació, o quan es pugui frustrar la finalitat de l’actuació
inspectora. Els fets recollits en els informes tenen el mateix valor probatori que els fets
constatats, continguts o recollits en les actes d’inspecció.»
7. Es modifica l'encapçalament de l’article 87 de la Llei 13/2002, que resta redactat de
la manera següent:
«Es considera infracció lleu:»
8. S’afegeix una lletra, la k, a l’article 87 de la Llei 13/2002, amb el text següent:
«k) Qualsevol altra inobservança de les disposicions contingudes en aquesta llei i en la
normativa que la completa o desenvolupa, sempre que no tingui transcendència
econòmica directa ni comporti perjudicis greus per als usuaris turístics.»
9. Es modifica la lletra o de l’article 88 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la
manera següent:
«o) Incórrer en deficiències manifestes en la prestació dels serveis, en el manteniment i
la higiene dels establiments i en els serveis de neteja i reparació dels locals, les
instal·lacions, el mobiliari i els estris.»
10. Es modifica la lletra u de l’article 88 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la
manera següent:
«u) Exercir l’activitat d’establiment d’allotjament turístic sense tenir-ne la unitat
empresarial d’explotació.»
11. S’afegeix una lletra, la u ter, a l’article 88 de la Llei 13/2002, amb el text següent:
«u ter) Fer publicitat d’empreses o d’establiments turístics sense fer constar llur número
d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.»
12. S’afegeix una lletra, la u quater, a l’article 88 de la Llei 13/2002, amb el text següent:
«u quater) Comercialitzar activitats o serveis turístics que no disposin de l’habilitació
corresponent.»
13. Es modifica la lletra a de l’article 89 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la
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manera següent:
«a) Prestar o exercir activitats o serveis turístics sense disposar dels requisits o de les
condicions legalment establertes per a obtenir l’habilitació corresponent.»
14. S’afegeix una lletra, la g, a l’article 89 de la Llei 13/2002, amb el text següent:
«g) Comercialitzar activitats o serveis turístics que no disposin dels requisits o de les
condicions legalment establertes per a obtenir l’habilitació corresponent.»
15. Es modifica l’apartat 1 de l’article 91 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la
manera següent:
«1. Les persones físiques i jurídiques que intervenen en els serveis o activitats turístics
són subjectes responsables si cometen les infraccions que tipifica aquesta llei, amb les
particularitats següents:
»a) Si dues o més persones són responsables d’una infracció i no se’n pot determinar
el grau de participació, aquestes persones són solidàriament responsables als efectes
de les sancions que en derivin.
»b) En les infraccions comeses per persones que presten llurs serveis en establiments
turístics, se’n consideren responsables les persones físiques o jurídiques titulars
d’aquests establiments.
»c) Si una infracció és imputada a una persona jurídica, també se’n poden considerar
responsables les persones que n’integren els organismes rectors o de direcció.»
16. Es modifica l’article 97 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:
«Article 97. Tancament d’empreses, d’establiments i d’habitatges d’ús turístic per
incompliment dels requisits establerts
»1. Mitjançant la incoació de l’expedient corresponent, i sense que tingui caràcter de
sanció, l’òrgan competent pot acordar el tancament de les empreses, els establiments i
els habitatges d’ús turístic que no compleixin els requisits establerts legalment per a
l’exercici de l’activitat. També pot ordenar que se’n suspengui el funcionament fins que
es rectifiquin els defectes observats o es compleixin els requisits establerts legalment.
»2. La resolució que ordeni el tancament de les empreses, els establiments i els
habitatges d’ús turístic, o n’ordeni el cessament de l’activitat, ha de determinar la
impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període d’un
any.»
17. Es modifica l’apartat 2 de l’article 98 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la
manera següent:
«2. El requeriment a què fa referència l’apartat 1 ha d’advertir la persona interessada
del termini de què disposa per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas
d’incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d’ésser
suficient per al compliment de l’obligació de què es tracti, i la multa no pot excedir els
10.000 euros.»
18. S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 13/2002, amb el text següent:
«Setena. Dades estadístiques d’ocupació
»Les dades estadístiques d’ocupació d’allotjaments turístics tenen el caràcter d’interès
de la Generalitat en els termes de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de
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Catalunya.»
19. S’afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 13/2002, amb el text següent:
«Vuitena. Condomini en els establiments d'allotjament turístic
»En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta disposició, el
departament competent en matèria de turisme ha d’aprovar una disposició reglamentària
que reguli el condomini en els establiments d’allotjament turístic.»
20. S’afegeix una disposició transitòria, la tercera, a la Llei 13/2002, amb el text següent:
«Tercera. Condomini en els establiments d'allotjament turístic
»La modificació de la lletra u de l’article 88 entra en vigor un cop aprovada la disposició
reglamentària establerta per la disposició addicional vuitena.»

Article 95. Modificació del Decret llei 1/2009 (Equipaments comercials)
S’afegeix una disposició addicional, la dotzena, al Decret llei 1/2009, del 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, amb el text següent:
«Dotzena. Excepcions als criteris de localització i ordenació de l’ús comercial
»Els petits i mitjans establiments comercials, individuals o col·lectius, es poden implantar
dins les instal·lacions dels ports de titularitat pública, amb gestió directa o indirecta,
sempre que estiguin situats en els entorns de la trama urbana consolidada del municipi,
no perjudiquin l’ús portuari i així es justifiqui mitjançant un informe favorable del
departament competent en matèria de ports. Aquests establiments comercials no poden
configurar, en cap cas, un gran establiment comercial o gran establiment comercial
territorial, sens perjudici dels establiments comercials singulars regulats per l’article 6.b.»

Disposició addicional setena.
Règim aplicable a les activitats de l’annex I.1 de la Llei 20/2009 sotmeses al
procediment de revisió
Les activitats de l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, que tinguin obert un procediment de revisió en el moment de
l’entrada en vigor de la llei present es continuen regint pel procediment vigent en el
moment de la presentació de la sol·licitud de revisió. Les activitats de l’annex I.1 que
hagin d’iniciar un procediment de revisió a partir de l’entrada en vigor de la llei present
s’acullen al que aquesta estableix.

www.infoactivitats.com

pàg. 23

