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Exposició de motius

La realitat municipal catalana presenta uns trets característics que es poden resumir en l’existència 
d’una concentració de població molt important a l’entorn de la capital del país i, alhora, una xifra molt 
reduïda de població als municipis de menys de 500 habitants, tot i que aquests pobles representen 
el 35 % dels municipis catalans.  

A l’hora de redactar l’Estatut de Catalunya del 2006 s’hi va incloure una previsió que sembla 
respondre a aquesta realitat, en fixar que la distribució de les responsabilitats administratives en 
determinades matèries entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat 
de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord amb 
el que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi de diferenciació, d’acord amb les 
característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera.

El principi de diferenciació ha tingut alguna plasmació en part de la legislació sectorial catalana. 
Tanmateix, si es vol aconseguir l’equilibri territorial i la igualtat material dels seus habitants, es fa 
necessària una normativa més ambiciosa, integral i transversal, a la qual respon aquest Estatut. 
Hom no ha d’oblidar que l’escassa densitat de població dels micropobles, nom escollit per aquests 
municipis, dificulta la disponibilitat de tot tipus de serveis, i en comporta un augment del cost unitari.

Aquest Estatut, doncs, preveu un règim específic en els àmbits de competència de la Generalitat, i 
pot suposar una experiència capdavantera en l’àmbit del dret comparat, que ha prestat poca atenció 
a aquesta realitat, que és comuna a molts altres indrets del món.

La situació s’ha de redreçar urgentment, perquè mentre una part del país guanya població, a un 
ritme no exempt de problemes, una altra part del país queda buida de llocs de treball, de joves, de 
relacions econòmiques, de persones que, en definitiva, la mantinguin amb vida, cosa que comporta 
que se’n descuidi la gent gran, el parc d’habitatges en condicions per viure-hi, el paisatge, etc.

Aquest Estatut s’estructura en 5 títols, més el preliminar, en què s’articulen un seguit de mesures 
per adequar l’ordenament jurídic a la realitat específica dels micropobles. En alguns casos, però, 
la nova regulació no tindria sentit fer-la privativa d’aquests municipis, i se n’estenen els beneficis a 
tots els altres.

El títol preliminar conté les disposicions generals d’aquest Estatut, com ara l’objectiu, definicions i 
principis generals per aplicar-lo.

El títol primer conté dos capítols. 



4

El primer, sobre les mesures en matèria econòmica, entre les quals cal destacar:

1) La simplificació i unificació de la planificació, a la qual s’afegeix l’estratègica de cada micropoble.
2) Les mesures relatives a l’accés a la fibra òptica: els micropobles poden ser àrees adequades 
per a la instal·lació de professionals liberals, per exemple, els quals poden desenvolupar les seves 
activitats per mitjans telemàtics i, així, mantenir la població autòctona arrelada i atraure’n de nova, 
especialment jove, i reduir la pressió que suporta l’habitatge a les grans ciutats. Per a fer-ho, però, 
cal reconèixer el caràcter cabdal de la fibra òptica, i prioritzar-ne la instal·lació en aquests municipis, 
on l’economia de mercat no la hi duria.
3) El desenvolupament de la regulació de la contractació menor: la Llei de l’Estat 9/2017, de 
contractes del sector públic, ha establert la prohibició que un mateix contractista pugui subscriure 
contractes menors que superin determinats topalls. L’aplicació de la norma bàsica estatal comporta 
que, especialment als micropobles i altres zones escassament poblades, els empresaris que poden 
dur a terme les prestacions quedin ràpidament inhabilitats per accedir a més contractes menors 
-que són els d’import reduït i, per tant, els majoritaris dels petits municipis-, i que s’hagi d’acudir 
a empresaris més llunyans, suportar costos més elevats i dificultar encara més la consolidació i 
pervivència del teixit empresarial dels micropobles. Per a evitar aquesta prohibició, es preveu que 
no s’apliqui als contractes menors licitats a través del perfil del contractant, amb caràcter general 
per a tots els ens locals.
4) Establir la possibilitat de mesures sancionadores alternatives a les econòmiques, atès que aquestes 
no són sempre les més educatives, en alguns àmbits són del tot absurdes -mendicitat, prostitució 
o actituds incíviques dels menors, per exemple- i especialment conflictives als micropobles. Les 
sancions alternatives també s’estableixen amb caràcter general.

El capítol segon conté una exhaustiva regulació de la cooperació local per via de transferències, i 
capgira completament la situació actual. El principi general és el d’unificació dels ajuts en fons de lliure 
disposició. Això, per una banda elimina la burocràcia relativa a la sol·licitud i justificació de desenes 
d’ajuts als ens supramunicipals i el control polític d’aquests sobre els micropobles, que s’exercia 
mitjançant l’atorgament de subvencions directes, escassament justificades. Aquesta eliminació 
permet, a més a més, de donar compliment als principis aprovats en l’Acord de Govern 85/2016, 
de 28 de juny. Per altra banda, la creació dels fons de lliure disposició reforça extraordinàriament 
els principis d’autonomia local i de suficiència financera, atès que seran els micropobles els que 
prioritzaran la destinació de les seves despeses, sempre que estiguin prestant els serveis mínims 
obligatoris, que tenen preferència, i que es trobin dins dels límits legals d’endeutament. Els fons 
es declaren finalistes, per evitar distorsions sobre la regla de la despesa, i es permet l’acumulació 
en diferents anualitats, cosa especialment necessària per als micropobles en cas d’inversions 
importants. S’accepta la possibilitat de concedir subvencions directes i nominatives per part de 
les diputacions, sempre que estiguin complint les seves obligacions en matèria de prestació dels 
serveis d’administració electrònica i contractació centralitzada, la qual és especialment necessària 
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per als micropobles, que suporten preus unitaris més elevats que els altres municipis. 

El títol segon conté el règim específic en matèria fiscal. Defineix una part dels micropobles com a 
ultraperifèria demogràfica, els quals poden ser beneficiaris d’incentius fiscals en els termes que fixi 
la normativa comunitària, a petició de l’Estat espanyol, que ha de ser instada per la Generalitat. Es 
preveu també l’exempció subjectiva per als micropobles per a la inserció d’edictes al DOGC; que 
el fons de foment del turisme pugui adreçar-se a la millora de camins, atès que no té sentit que es 
puguin destinar a la millora de determinades infraestructures però no als seus accessos; i equiparar 
el cost de les escriptures d’agrupació de finques a les d’agregació, perquè el règim actual acabava 
donant com a resultat que es pagués l’impost d’actes jurídics documentats en relació amb una 
superfície tantes vegades com la finca on s’emplacés s’anés agrupant amb altres. Aquesta mesura 
afavoreix especialment les activitats primàries, atès que moltes d’aquestes operacions estaven 
motivades per raons urbanístiques.

El títol tercer conté les modificacions en l’àmbit de l’urbanisme i l’ordenació del territori, i és un dels 
àmbits on se centren les modificacions normatives:

1) S’amplien els professionals que participen en totes les comissions d’urbanisme per tal de garantir 
una visió més completa del territori, no únicament urbana, i es creen les subcomissions d’urbanisme 
dels micropobles, per reconèixer-ne l’especificitat i tractar-la adequadament. 
2) Se suprimeix l’obligació fixada pels plans territorials de realitzar costosos estudis d’impacte i 
integració paisatgística per a senzilles actuacions agràries, com ara casetes de reg, petits 
magatzems agrícoles o actuacions soterrades. Aquestes construccions s’han de seguir adequant 
paisatgísticament a l’entorn, però sense l’obligació de presentar aquests estudis, cosa que ha 
comportat la disposició derogatòria segona.
3) S’exclou la necessitat d’aprovació de projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a 
les actuacions en zones vulnerables (perquè no tenia sentit)  i per a la majoria d’actuacions d’interès 
públic realitzades als micropobles, algunes tan simples com línies elèctriques de pocs metres (per 
exemple, per donar servei a granges o establiments agrícoles legalitzats), que necessitaven de 
tràmits d’informació pública força llargs, informes sectorials i aprovació de les comissions territorials, 
que en canvi no es requereixen als establiments d’interès privat als quals han de donar servei.
4) Es desenvolupa àmpliament la directriu de l’article 9.3 del text refós de la Llei d’urbanisme, en 
el sentit que el planejament urbanístic ha de preservar la identitat dels municipis, de forma que 
s’impedeix alterar el planejament dels micropobles sense el seu consentiment si no és per concretar 
i delimitar reserves de sòl per a grans infraestructures, amb la compensació corresponent.
5) S’habilita els ajuntaments de tot Catalunya per aprovar ordenances que limitin les actuacions a 
l’entorn dels camins, perquè la jurisprudència les anul·la per manca de suport legal.
6) S’especifica que la il·legalitat d’una edificació en sòl no urbanitzable no afecta la resta d’edificacions 
de la parcel·la o les noves construccions, atès que la redacció actual de la Llei s’estava interpretant 
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en aquest sentit, i impedia o dilatava excessivament en el temps actuacions en sòl no urbanitzable, 
per una norma que no tenia el seu equivalent en sòl urbà i, per tant, suposava un cas de discriminació 
força clar, que ha afectat fortament el sector primari.
7) Se suprimeix l’obligació d’exigir llicència per actuacions que no solen estar regulades pel 
planejament i per a les quals, doncs, els ajuntaments no poden comprovar si s’hi adeqüen o no.
8) S’aclareix que l’arrendament de finques rústiques per sota de la unitat mínima de conreu no s’ha 
de considerar parcel·lació urbanística quan tingui com a objecte el conreu de finques, perquè la 
regulació actual dels articles 191 i 194 semblava impedir actuacions força corrents com la llogar 
porcions petites per fer horts.
9) S’allarga el termini perquè prescrigui l’acció de restauració urbanística en sòl no urbanitzable, per 
la dificultat existent en controlar aquest sòl però, alhora, se suprimeix la norma sobre no-prescripció 
en terrenys que cal classificar com a sòl no urbanitzable, perquè generava inseguretat jurídica, o 
interpretacions que conduïen a l’absurd, en el sentit que tot el sòl no urbanitzable quedés fora de 
la institució de la prescripció i, per tant, en el mateix règim que els crims de lesa humanitat, mostra 
inequívoca de la seva desproporció.
10) S’afegeix com a infracció l’ús d’edificacions que no reuneixen la condició de solar, que era difícil 
de considerar tipificada en alguna de les existents.
11) S’excepciona de l’obligació de destinar les sancions urbanístiques al patrimoni públic de sòl i 
habitatge en el supòsit de delegació de competències sancionadores als consells comarcals, en què 
les sancions poden ser una via de finançament de les competències delegades.
12) Es preveu la possibilitat de simplificar el règim de prevenció i control ambiental de les activitats 
en relació amb els municipis declarats d’alt risc forestal, atès que són molts els que n’estan declarats, 
i les peticions d’informe derivades de la declaració solen tenir com a resultat la innecessarietat de 
l’informe.
13) Es reforça i garanteix el paper dels consell comarcals en la prestació d’assistència als micropobles 
en matèria d’habitatge.
14) S’inclou en la normativa d’habitatge mesures específiques per als micropobles, com ara 
l’anàlisi de les seves necessitats, la inclusió al Pla territorial sectorial d’ajuts adreçats a evitar el 
despoblament, la destinació d’un 5% dels plans de foment de la rehabilitació, dels plans d’habitatge 
i del fons de solidaritat urbana als micropobles.
15) Es traspassa als consells comarcals les obligacions en matèria d’animals abandonats, perduts 
o ensalvatgits, i de control dels animals salvatges urbans, llevat que les vulguin els micropobles, i se 
suprimeixen les regles que donaven prioritat a la vida dels animals domèstics ensalvatgits per sobre 
de les espècies ramaderes. 

El títol quart modifica normes de diferent rang, per tal de preveure l’atenció específica als micropobles 
i la representació institucional d’aquests en aquells òrgans, la competència dels quals és rellevant 
per a la preservació i desenvolupament d’aquests municipis, com són els consells socials de les 
universitats, el de Governs Locals (que comporta la participació a la Comissió Permanent), el de 
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Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Agència Catalana de 
l’Aigua, els instituts per al desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran i de les Comarques de l’Ebre, 
l’Agència de Residus de Catalunya, l’Observatori del Paisatge, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’Institut Català de l’Energia, el Centre de la Propietat Forestal i el Consell de la Mobilitat -no en canvi 
a les autoritats territorials, perquè són consorcis. La tècnica emprada ha estat la d’afegir un membre 
més en aquests organismes, sense reduir, doncs, la participació d’altres entitats.
També es preveu la creació de consells territorials de joventut de l’àmbit dels micropobles.

El títol cinquè estableix mesures organitzatives i de procediment, i conté tres capítols.

El capítol primer simplifica la constitució i el funcionament de les comunitats de municipis -atès que és 
una figura de col·laboració entre municipis molt senzilla, que cal potenciar-, i reforma profundament 
els consells comarcals, atès que haurien de ser l’espai natural on mancomunar serveis, així com 
de cooperació i assistència al municipis, i sovint això ha quedat desnaturalitzat per l’excessiu pes 
polític que se’ls ha donat. La necessitat d’aquest canvi es nota especialment pels micropobles, que 
requereixen més les mesures de cooperació, raó que en motiva la inclusió en aquest Estatut. Val 
la pena destacar les principals mesures previstes, que provenen en gran part del projecte de llei de 
governs locals del 2013.
1r. S’unifica el ple i el consell d’alcaldes, amb la qual cosa desapareix el sistema electoral indirecte a 
través dels partits polítics (es completa amb la disposició derogatòria primera) i es modifica el règim 
de funcionament d’acord amb aquest canvi cabdal.
2n. Se suprimeix la clàusula residual d’atribució de competències al Ple, en la línia seguida amb els 
ajuntaments, cosa que n’ha d’agilitar la gestió. 
3r. La figura del gerent, imprescindible i utilíssima en molts consells i d’encaix més complicat en 
d’altres, es deixa com a potestativa, i en tot cas com a personal directiu, atès que desapareix la 
figura del personal eventual.
4t. Es preveu la delegació de competències inspectores i sancionadores i que aquestes puguin 
autofinançar-se, per la qual cosa, com s’ha dit, també s’ha previst això a la legislació urbanística, 
que obligava a destinar els ingressos per multes urbanístiques al patrimoni públic del sòl i habitatge. 

El capítol segon estableix diferents mesures en matèria de personal i voluntariat: 

1) Fixa un mandat per a estabilitzar els llocs de treball dels micropobles -no només de l’Administració 
local- i mesures econòmiques per a incentivar-ho.
2) Declara no subjectes a incompatibilitat els llocs de treball a temps parcial -atès que la legislació 
sobre la matèria es va redactar quan no existien els funcionaris a temps parcial, i no s’ha fet aquesta 
adaptació tan lògica després que la legislació bàsica els hagi acceptat, cosa que complica l’exercici 
d’algunes funcions públiques, com ara les dels arquitectes.
3) Fixa l’obligació de la Generalitat de crear borses de treballs per als ens locals en matèria de 
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funcions reservades, accepta les que creïn els propis ens locals, i facilita la dissolució d’agrupacions, 
l’existència de les quals estava dificultant extraordinàriament la cobertura legal d’aquests tipus de 
llocs.
4) Accepta el manteniment i els nous programes de voluntariat als micropobles.

El capítol tercer regula mesures de procediment administratiu, i és poc ambiciós perquè les que foren 
necessàries -com ara excloure de l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració 
a les associacions, per exemple- toparien amb la legislació bàsica estatal. S’ha previst, però, que 
la notificació de subvencions entre administracions s’hagi de fer per EACAT, perquè algunes es 
notifiquen només pel tauler d’anuncis de la Generalitat i s’acaben perdent perquè els municipis 
beneficiaris no se n’assabenten. S’ha inclòs també que els permisos per fer foc i comunicacions 
de cremes, que ara ha de tramitar el personal dels ajuntaments (de forma tan immotivada com si 
haguessin d’omplir declaracions de la renda), es puguin tramitar per altres vies més eficients, com 
ara els mòbils.

Justificació dels principis de bona regulació

D’acord amb l’article 129.1 de la Llei de l’Estat 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, el preàmbul d’un avantprojecte de Llei ha de justificar-ne l’adequació als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

En relació amb els principis de necessitat i eficàcia, l’article 129.2 estableix que la iniciativa normativa 
ha d’estar justificada per una raó d’interès general, s’ha de basar en una identificació clara dels fins 
perseguits i ha de ser l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.

La raó d’interès general i el fi perseguit s’ha justificat anteriorment, i és assolir l’equilibri territorial i 
la igualtat material dels habitants dels micropobles en relació amb els dels altres municipis, i s’ha 
d’instrumentar, entre d’altres, mitjançant normes amb rang legal i reglamentari, en funció de si es 
modifica una Llei o una norma de rang inferior.

Quant a l’adequació de l’instrument, la Llei és la forma prevista per la normativa vigent per modificar 
altres lleis i per establir bonificacions o exempcions; quant a les altres modificacions, la forma 
ordinària de dur a terme la reforma seria a través d’un instrument del mateix rang -Decret, Acord de 
Govern, Ordre, Resolució-, però la inclusió en aquest Estatut, sense modificar-ne el rang, permet 
tramitar una norma única i aconseguir més coherència en la nova regulació.

Sobre el de proporcionalitat, l’article 129.3 exigeix que la iniciativa proposada ha de contenir la 
regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la norma després de 
constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys obligacions 
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als destinataris. En aquest sentit, el text no restringeix drets ni estableix obligacions, ben al contrari, 
les redueix.

Pel que fa al de seguretat jurídica, la regulació que es fa dels micropobles es limita a la capacitat 
legislativa de la Generalitat i, quan s’ha d’excedir, s’estableix només l’obligació de sol·licitar les 
mesures a l’Estat o la Unió Europea. A més a més, s’aprofita la modificació dels preceptes per 
adaptar-los a la normativa bàsica, com ara en matèria de règim local, i per donar més coherència 
al text refós de la Llei d’urbanisme (se suprimeixen les mencions a l’antic Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i es clarifica una aparent contradicció entre els articles 130.4 i 134.4 o el 
règim de les parcel·lacions). També s’elimina la no-prescripció de l’acció de restauració urbanística, 
de l’article 207, que era impossible o molt difícil d’interpretar.
Seguint en l’àmbit de la seguretat jurídica, destaca la disposició addicional, que obliga la Generalitat 
a adequar als canvis normatius diverses normes en l’àmbit local, atès que aquesta inadaptació 
genera força errors als aplicadors jurídics; també es reitera l’obligació d’elaborar un Reglament 
orgànic supletori; en ambdós casos, sota criteris de simplicitat de la regulació.
Tot plegat permet que la iniciativa normativa s’hagi exercit de manera coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic estatal i de la Unió europea, i hagi generat un marc normatiu estable, predictible, 
integrat, clar i de certesa, que en faciliti el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació 
i la presa de decisions de les persones i empreses, donant compliment al mandat de l’article article 
129.4.1r de la Llei 39/2015.

En relació amb el principi de transparència desenvolupat per l’article 129.5, aquest es garanteix amb 
la consulta prèvia prevista per l’article 133.1 de la Llei 39/2015 i per l’audiència i informació pública 
de l’article 133.2 de la Llei 39/2015.

Quant al principi d’eficiència, desenvolupat per l’article 129.6, el nou text no estableix noves 
càrregues, i redueix considerablement les existents, com ara:

1) La que obligava els ajuntaments, qualsevol que en fos la grandària, a elaborar tot tipus de plans 
per a obtenir subvencions, molts cops d’import similar al cost de redacció dels plans, o la que 
obligava els micropobles a concórrer a convocatòries d’ajuts, sovint per imports reduïts, que els 
feia ineficients. La solució emprada ha estat la fixació d’un règim imperatiu potent d’unificació i 
simplificació.

2) La que obligava a presentar estudis paisatgístics per realitzar qualsevol actuació aïllada del sector 
primari en sòl no urbanitzable, mesura que no s’ha limitat als micropobles, sinó a tota Catalunya. 

3) La que obligava a tramitar projectes d’actuació específica per a la majoria d’actuacions d’interès 
públic en el sòl no urbanitzable dels micropobles.
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4) La que sotmetia a llicència diverses actuacions que no solen tenir regulació al planejament 
urbanístic i sobre les quals, doncs, no podien pronunciar-se els ajuntaments.

La iniciativa afecta les despeses futures, per l’obligació de compensar les reserves de sòl per a grans 
infraestructures, que s’encariran en un 10 %, si no és que tenen com a beneficiari un particular, cas 
en què seria l’obligat a costejar la compensació. A més a més, es preveuen beneficis fiscals en les 
taxes de la Generalitat, que minvaran els ingressos d’aquesta, sens perjudici dels que es puguin 
implantar en el futur si s’accepta la zona fiscal especial que es proposa. Finalment, es preveu que 
les administracions augmentin un 20 % la despesa subvencional cap als micropobles, en forma 
d’actuacions concertades.
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Títol preliminar

Article 1. Objectiu de la Llei

L’objecte d’aquesta llei és establir un estatut diferenciat per als micropobles de Catalunya per assolir 
l’equilibri territorial.

Article 2. Definició de micropoble

1. Es considera micropoble, als efectes d’aquesta Llei i de la normativa sectorial, aquell que disposi 
d’una població de dret inferior a 500 habitants.
2. La direcció general competent en matèria d’administració local, a petició de l’ajuntament respectiu, 
pot aplicar el règim especial d’aquesta Llei als municipis que disposin d’una població de dret inferior 
a 1.000 habitants, i que presentin alguna de les característiques següents:

1) Comptin amb la població disgregada en nuclis o masies, sempre que cap dels nuclis no 
superi els 500 habitants.

2) Tinguin una densitat de població per sota de la mitjana dels micropobles definits a 
l’apartat 1.

3) Perdin població de forma continuada els últims 5 anys consecutius.
3. La població de dret computable és sempre la de la darrera xifra oficial de població. 
4. En cas que un micropoble arribi als 500 habitants de dret o, si escau, als 1.000, poden seguir 
beneficiant-se del règim especial d’aquesta Llei si no es mantenen per sobre d’aquests topalls 
durant 3 anys consecutius.

Article 3. Autonomia

Es garanteix als micropobles el dret i la capacitat efectiva per ordenar i gestionar els assumptes 
públics de la seva competència en el marc de la llei, sota la seva responsabilitat i en benefici dels 
seus habitants.

Article 4. Principi de diferenciació

Les diferents característiques demogràfiques, geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió 
i de capacitat de gestió, que presenta la realitat dels micropobles, s’ha de tenir en compte per al 
reconeixement de les seves competències municipals i per a la regulació o modificació del seu 
règim jurídic, orgànic, funcional i/o financer.
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Article 5. Principi de subsidiarietat

D’acord amb el principi de subsidiarietat, la distribució de competències entre les diverses 
administracions ha de procurar que la seva assignació es faci preferentment als ajuntaments dels 
micropobles, per ser més propers als ciutadans.

Article 6. Suficiència financera

Es garanteix l’equilibri necessari entre les competències assumides pels micropobles i els recursos 
disponibles per a l’adequada prestació.

Article 7. Transversalitat en el suport als micropobles

1. Els poders públics han d’aplicar polítiques que tendeixin a la igualtat material de les persones que 
resideixen als micropobles en relació amb les que no hi resideixen, i reconèixer i potenciar el valor 
que aporten a l’equilibri territorial i a la qualitat del paisatge. 
2. Els poders públics han de crear i adequar programes per a integrar la transversalitat de la 
perspectiva dels micropobles en totes les polítiques i actuacions públiques i en l’elaboració dels 
pressupostos, i també en la diagnosi, el disseny i l’execució d’accions positives que s’hagin d’aplicar 
amb caràcter general a tot el territori.
3. El Govern, mitjançant decret, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
ha de crear un òrgan, amb rang mínim de Secretaria, depenent del departament de la Presidència 
o de la Vicepresidència, al qual atribueixi:
a) La relació amb els micropobles.
b) La responsabilitat de l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva dels micropobles en la 
planificació, la gestió i l’avaluació de les seves polítiques.
c) Elaborar i publicar un mapa sobre l’accessibilitat dels habitants dels micropobles als serveis 
públics.
d) Realitzar i coordinar estudis sobre les externalitats positives que les activitats que desenvolupen 
els micropobles generen per al conjunt de la societat, cooperar amb els agents que realitzin estudis 
similars, promoure’n la realització i fomentar una visió positiva de la necessitat de conservar i 
augmentar les externalitats positives generades i de la problemàtica de la despoblació.
e) Dur a terme estudis sobre els avantatges del treball cooperatiu en els micropobles, i promoure la 
supressió de totes les traves que el dificultin, incloses les normatives.
f) Elaborar i aprovar l’informe anual d’execució de la transversalitat de la perspectiva dels micropobles 
a l’Administració de la Generalitat.
g) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva dels 
micropobles en les actuacions polítiques.
h) Promoure relacions amb les altres administracions públiques que promoguin règims o estudis 
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específics sobre els micropobles, o els municipis amb un nombre molt baix de població.
i) Promoure la interlocució amb l’Administració de l’Estat i amb la Unió Europea, per al 
desenvolupament d’aquest Estatut i d’altres mesures similars a les que preveu.

Article 8. Memòria específica en els projectes de llei i reglaments

En tot projecte de llei i de reglament cal incloure una memòria específica en què s’analitzi la 
possibilitat i la necessitat d’establir un règim específic relatiu a la matèria objecte de regulació per 
als micropobles.
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Títol primer.
Règim específic en matèria econòmica i de finançament

Capítol primer. Mesures en el sector de l’economia

Article 9. Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica

1. La Secretaria de la Generalitat encarregada específicament de la relació amb els micropobles ha 
d’elaborar i actualitzar, cada 10 anys i en col·laboració amb els ajuntaments respectius i dels sectors 
afectats, un pla estratègic de cada micropoble, en què n’analitzi les potencialitats de desenvolupament 
econòmic i plantegi les mesures per aconseguir dinamitzar-ne l’economia i assentar-hi la població 
menor de 35 anys.
2. El pla estratègic del micropoble pot incloure el contingut propi dels plans locals previstos en 
la normativa vigent, com ara habitatge, joventut i dona, sense excloure’n d’altres. En tal supòsit, 
l’existència del pla estratègic substitueix la necessitat d’aprovació dels plans locals, el contingut del 
qual hagi inclòs.
3. L’aprovació, la revisió anticipada i la revocació del pla corresponen al ple de l’ajuntament respectiu, 
en ambdós casos amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació i amb un tràmit d’informació pública de 2 mesos.
4. Aquest pla ha de servir com a instrument del sector públic de Catalunya per guiar les seves 
accions de desenvolupament del micropoble.

Article 10. Desplegament de la fibra òptica

1. La Generalitat ha de desplegar la fibra òptica a tots els micropobles de més de 100 habitants 
abans del 31 de desembre de 2021, i de la resta, abans del 31 de desembre de 2023. 
2. Els pressupostos de la Generalitat han d’habilitar les partides necessàries per al desplegament 
de la fibra i, en cas de pròrrogues pressupostàries, el Govern ha de tramitar les modificacions de 
crèdits corresponents.
3. La Generalitat ha de promoure la cooperació de les diputacions provincials per fer efectiu l’objectiu 
definit a l’apartat 1.

Article 11. Modificació del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en matèria de contractació

Es dota de contingut l’article 279, amb el contingut següent:

Article 279
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Contractes menors

1. Els contractes menors poden ser objecte de licitació, d’acord amb els principis d’igualtat i publicitat, 

mitjançant el perfil del contractant. En cas de licitació, el termini per a la presentació de proposicions no pot 

ser inferior a cinc dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de 

contractant. S’hi ha d’especificar si les proposicions s’han de presentar electrònicament o en paper, l’objecte 

del contracte, les prestacions que l’integren, els criteris d’adjudicació, i qualsevol circumstància que s’hagi de 

tenir en compte durant l’execució. 

2. Els contractes menors adjudicats amb publicació d’un anunci de licitació segons l’apartat 1, no limiten 

l’adjudicació d’ulteriors contractes menors.

Article 12. Modificació de l’article 237 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en matèria sancionadora

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 237, que queda redactat tal com s’indica a continuació: 

237.2 Les ordenances poden tipificar infraccions i establir sancions d’acord amb el que determinen 
les lleis sectorials i les de règim local.

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 237, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

237.3 Si les lleis no estableixen un règim sancionador específic, es poden imposar multes per 
infracció de les ordenances locals les quals no poden excedir de 1.803,04 euros en municipis de 
més de 250.000 habitants, de 901,52 euros en els de 50.001 a 250.000 habitants, de 450,76 euros 
en els de 20.001 a 50.000 habitants, de 300,51 euros en els de 5.001 a 20.000 habitants, i de 150,25 
euros en la resta de municipis. 750 euros en cas d’infraccions lleus, 1.500 euros en cas d’infraccions 
greus, i de 3.000 euros en cas d’infraccions molt greus.

3. S’afegeixen els apartats 6 i 7 a l’article 237, amb el contingut següent:

237.6 Les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o actes contraris a 
les ordenances locals que no es trobin emparades per la legislació sectorial poden ser substituïdes, 
totalment o parcialment, per fórmules de reparació, educatives o per la suspensió d’accés al servei 
en el marc del qual s’ha produït la infracció.
237.7 Per adoptar la substitució de sancions cal la conformitat de la persona infractora o del seu 
tutor.

Capítol segon. Mesures de finançament dels micropobles

Article 13. Cooperació amb els micropobles



16

El sector públic de Catalunya ha d’establir mesures de cooperació i suport econòmic als micropobles, 
preferentment mitjançant la creació de fons de lliure disposició per als ajuntaments.

Article 14. Destinació dels fons de lliure disposició

1. Els fons de lliure disposició poden destinar-se a qualsevol finalitat de competència municipal i, fins 
i tot, a completar els serveis urbanístics bàsics del sòl urbà. 
2. En cas que no es prestin els serveis mínims obligatoris sense dispensa, els fons de lliure disposició 
s’han de destinar primer a garantir-ne la prestació.
3. En cas que se superi el límit legal d’endeutament, els fons, una vegada destinats a la prestació 
dels serveis mínims obligatoris no dispensats, s’han de destinar, com a mínim en un 50 % del seu 
import anual, a reduir el nivell net d’endeutament.
4. Els fons de lliure disposició tenen caràcter finalista, sens perjudici del seu caràcter generalista.

Article 15. Periodicitat de la concessió i lliurament dels fons de lliure disposició

Els fons s’han de concedir, com a mínim, amb una periodicitat anual, i s’han de lliurar totalment en 
forma de bestreta durant el primer trimestre de l’exercici de concessió.

Article 16. Justificació dels fons de lliure disposició

1. Els ajuntaments han de justificar la destinació dels fons a l’ens atorgant, mitjançant un formulari 
de justificació senzill. No es pot exigir que les despeses justificades estiguin pagades.
2. Els beneficiaris han de comunicar a l’ens concedent la voluntat de destinar els fons o una part 
d’aquests a inversions, per tal d’efectuar, si escau, les modificacions de crèdit que siguin necessàries 
en funció de la naturalesa econòmica de les despeses. Aquella comunicació s’ha de fer amb la 
periodicitat i terminis que fixi l’ens concedent.
3. Els fons no justificats d’una anualitat es poden acumular a les anualitats següents, en funció de 
les polítiques públiques que vulgui desenvolupar el micropoble. En aquest cas, l’ens atorgant pot 
limitar el lliurament de bestretes en l’import no justificat de les anualitats precedents. No es pot 
acumular a exercicis posteriors la part de fons que, si escau, s’hagi de destinar a reduir el nivell net 
d’endeutament.

Article 17. Dotació mínima dels fons de lliure disposició

1. La dotació mínima dels fons finalistes de lliure disposició de cada ens del sector públic de 
Catalunya és la mitjana de l’import total concedit als micropobles durant els 3 anys naturals anteriors 
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ja sigui per l’ens matriu o els depenents. Cal excloure del còmput 
els ajuts finançats amb fons finalistes d’altres ens o endeutament. 
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2. La dotació mínima dels fons es pot reduir, com a màxim, en el mateix percentatge que es redueixin 
els recursos ordinaris liquidats de l’ens concedent. 

Article 18. Criteris de repartiment dels fons finalistes de lliure disposició

1. Els fons finalistes de lliure disposició s’han de distribuir, per part de la Generalitat, d’acord amb 
els criteris següents: 
1r. Un 30 % repartit proporcionalment a la superfície de cada municipi.
2n. Un 70 % dividit entre tots els micropobles, a parts iguals.
2. Les altres administracions han de fixar els seus criteris objectius de repartiment.

Article 19. Fons finalistes que no són de lliure disposició

1. Els ajuts del sector públic de Catalunya que es mantinguin per a finalitats concretes no poden 
exigir als micropobles, llevat que ho imposi la normativa comunitària o estatal, el pagament previ de 
les despeses subvencionades, ni un percentatge mínim de cofinançament del beneficiari, ni establir 
la incompatibilitat amb altres subvencions.
2. En cas que els ajuts s’hagin de concedir sota el règim de concurrència competitiva, s’ha de 
preveure un tram específic per als micropobles, per tal que aquests no hagin de competir amb 
municipis de més població ni capacitat. Els requisits formals han de ser els mínims imprescindibles.
3. La Generalitat ha de destinar un import equivalent, com a mínim, al 20 % dels seus fons de lliure 
disposició, a actuacions estratègiques concertades amb els micropobles.
4. Les diputacions provincials poden concedir subvencions directes i nominatives per garantir la 
prestació dels serveis mínims obligatoris dels municipis. Per a concedir ajuts directes o nominatius 
per a altres finalitats han d’acreditar prèviament el compliment de tots els requisits següents:
1r Que en tots els municipis de l’àmbit territorial es presten els serveis mínims obligatoris, llevat dels 
dispensats.
2n Que la diputació compleix amb l’obligació de prestar els serveis d’administració electrònica 
mitjançant un gestor d’expedients eficaç, com a mínim, als municipis que tenen la consideració de 
micropobles. 
3r Que els municipis de l’àmbit territorial disposen de sistemes de contractació centralitzada, ja sigui 
a través de les mateixes diputacions, de les associacions representatives d’ens locals de Catalunya 
o d’altres ens de Catalunya, com a mínim per als serveis de telefonia i Internet, assegurances, 
manteniment d’alarmes, pàgines web, ascensors, gestoria, defensa jurídica i representació i per 
al subministrament d’electricitat, carburants, de clor i altres productes del cicle integral de l’aigua, 
material informàtic, de neteja, de ferreteria i programari de gestió i recaptació tributària i comptabilitat, 
compatibles i automàticament enllaçats entre si. 
5. Les intervencions de fons de les diputacions i la Sindicatura de Comptes de Catalunya han de 
verificar el compliment d’aquest article.
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Títol segon.
Règim específic en matèria fiscal

Article 20. Ultraperifèria demogràfica

Es defineix com a ultraperifèria demogràfica aquells micropobles de Catalunya que perdin població 
de forma continuada els últims 5 anys consecutius, i poden constituir una zona fiscal especial si així 
ho determina la normativa aplicable.

Article 21. Sol·licitud de règim fiscal específic de la ultraperifèria demogràfica

1. El Govern de la Generalitat ha d’instar el Regne d’Espanya que elevi al Consell, en aplicació de 
l’article 107.3 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, la sol·licitud d’una fiscalitat específica 
per a les zones incloses a la ultraperifèria demogràfica, no necessàriament limitada a Catalunya, 
amb el projecte corresponent, entesa com a ajuda adreçada a facilitar el desenvolupament de les 
regions econòmiques que formen la ultraperifèria demogràfica. També ha d’instar la inclusió dels 
municipis que reuneixin les condicions de l’article anterior al mapa d’ajudes amb finalitat regional i 
la tramitació que escaigui davant la Unió Europea.
2. La sol·licitud de règim fiscal especial, per part de la Generalitat, ha d’incloure l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats, l’impost de societats i l’impost de successions i donacions.

Article 22. Residència de les persones físiques

1. Les mesures que preveu aquest Estatut, o la normativa catalana que el desenvolupi, que estableixi 
bonificacions o exempcions en funció de la residència, s’entenen limitades sempre a les persones 
físiques que resideixin efectivament als municipis que siguin micropobles i a més a més, si escau, 
que formin part de la ultraperifèria demogràfica.
2. Es considera que es compleix el requisit de residència efectiva de les persones físiques, quan 
romanguin en algun municipi beneficiari del règim especial 183 dies l’any com a mínim.

Article 23. Residència de les persones jurídiques

1. Les mesures que preveu aquest Estatut, o la normativa catalana que el desenvolupi, que estableixi 
bonificacions o exempcions en funció de la residència, s’entenen limitades sempre a les persones 
jurídiques que tinguin la seu efectiva als municipis que siguin micropobles i a més a més, si escau, 
que formin part de la ultraperifèria demogràfica.
2. Es considera que es dona el requisit de residència efectiva quan concorrin els requisits següents:
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a) Que tinguin el seu domicili social i la seu de l’adreça efectiva en un micropoble i, si escau, en 
l’àmbit geogràfic de la zona fiscal especial.

b) Que almenys un administrador o, en el cas de les sucursals, un representant legal, resideixi als 
municipis que siguin micropobles i a més a més, si escau, que formin part de la ultraperifèria 
demogràfica.

c) Que constitueixi el seu objecte social la realització d’activitats econòmiques en l’àmbit 
geogràfic dels micropobles o de la zona fiscal especial. Així mateix, mitjançant una sucursal 
diferenciada, poden dur a terme altres activitats a les quals no són aplicables els beneficis 
de la zona fiscal especial, cas en el qual han de portar una comptabilitat separada, d’acord 
amb allò que es prevegi reglamentàriament.

d) Fer inversions en els quatre primers anys des del gaudi inicial dels beneficis o exempcions 
fiscals, que es materialitzin en l’adquisició d’elements patrimonials de l’immobilitzat material o 
intangible, si s’escau, situats o rebuts en l’àmbit geogràfic dels micropobles o de la zona fiscal 
especial, utilitzats en aquest àmbit geogràfic, afectes i necessaris per al desenvolupament 
de les activitats econòmiques efectuades pel contribuent en l’àmbit geogràfic esmentat, per 
l’import mínim que es determini per reglament, que pot excloure elements del còmput, i 
regular inversions mínimes.

Article 24. Adequació d’incentius a l’ordenament comunitari

1. La regulació i aplicació dels incentius determinats per aquest Estatut s’ha d’ajustar a allò establert 
en l’ordenament comunitari.
2. En particular, la definició d’ultraperifèria demogràfica i dels requisits de residència que fa aquest 
Estatut s’han d’entendre modificats en els termes que resultin de la sol·licitud de règim fiscal prevista 
a l’apartat 1.

Article 25. Modificació del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, en relació amb les exempcions

1. S’afegeix un punt 6 a l’article 1.2-7, amb el contingut següent:
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en municipis 
que tinguin la consideració de micropobles queden exempts en relació amb els tributs següents:

a) Agricultura i ramaderia
a1) Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries
a2)Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics
a3) Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris
a4) Taxes pels serveis de laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural
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a5) Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d’un laboratori 
que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris i de la inspecció per a la verificació del 
compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb productes 
agroalimentaris
a6) Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa 
estudis no clínics sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per la verificació del compliment de 
les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris
a7) Taxa per la tramitació dels expedients de segregacions de finques situades en sòl no urbanitzable 
d’acord amb la unitat mínima de conreu o forestal
a8) Taxa per l’autorització dels laboratoris elaboradors d’autovacunes d’ús veterinari
a9) Taxa per la realització d’aplicacions aèries de productes fitosanitaris en l’àmbit del control de 
plagues
a10) Taxa per la inscripció en registres oficials en matèria d’explotacions ramaderes, d’establiments 
d’alimentació animal, subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà i de 
transportistes i mitjans de transport d’animals vius, només en relació amb la inscripció d’explotacions 
ramaderes i d’establiments d’alimentació animal
a11) Taxa per la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes; en cas de plans de gestió 
conjunts, cal que totes les finques estiguin emplaçades en micropobles

b) Aigua
b1) Taxes de l’Agència Catalana de l’Aigua
b2) Taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta

c) Assegurances i matèria financera, estadística i tributària
Taxa per la realització de valoracions prèvies en l’àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat de 
Catalunya

d) Comerç
d1) Taxa per la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat per a grans establiments 
comercials
d2) Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum 
a les empreses prestadores de serveis bàsics

e) Cultura
e2) Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i 
paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació
e3) Taxa per l’emissió d’informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural 

f) Fauna, natura i medi ambient
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f1) Taxa per l’emissió de les declaracions d’impacte ambiental i les resolucions que determinen la 
no-necessitat de sotmetre un projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental
f2) Taxa per informes i inspecció
f3) Taxa per l’obtenció i renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental
f4) Taxa per l’obtenció i l’ús de l’etiqueta ecològica
f5) Taxa pels serveis d’autorització ambiental d’activitats
f6) Taxa pel servei d’inspecció ambiental dels establiments inclosos en el Pla d’inspecció ambiental 
de Catalunya

g) Indústria
g1) Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d’instal·lacions i 
inscripcions al Registre d’Establiments Industrials, control d’aparells i vehicles, ordenació minera 
i certificacions tècniques i informes, només en relació amb les autoritzacions d’instal·lacions i 
inscripcions al Registre d’Establiments Industrials
g2) Taxa per la verificació posterior de les dades de la declaració responsable dels organismes de 
control
g3) Taxa per l’anàlisi, l’estudi i la comprovació de la solució tècnica i econòmica de nous 
subministraments elèctrics
g4) Taxa per la revisió, el control i la inspecció de certificats d’eficiència energètica d’edificis
g5) Taxa per la verificació posterior de les dades de la declaració responsable de les empreses 
d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes i dels tallers de reparació 
de vehicles automòbils
g6) Taxa per l’autorització o la modificació de l’autorització dels organismes notificats

h) Salut
h1) Taxa per autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com per les activitats de 
control sanitari, en matèria de protecció de la salut, efectuat sobre indústries, establiments, serveis, 
laboratoris, productes i altres activitats relacionades
h2) Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives dels centres, els serveis i els 
establiments sanitaris i sociosanitaris
h3) Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives i d’inspecció dels centres, els 
serveis i els establiments sociosanitaris
h4) Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorització per a la creació, la 
construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia
h5) Taxa pels serveis d’inspecció farmacèutica
h6) Taxa pels serveis de tramitació i resolució dels expedients d’autorització administrativa 
d’instal·lació, modificació i trasllat dels serveis farmacèutics en centres l’activitat principal dels quals 
no és sanitària
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i) Serveis socials
i1) Taxa per les actuacions del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
i2) Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials

j) Transports, ordenació urbanística i del litoral, domini públic i informes, actuacions i serveis 
administratius
j1) Taxa per informes i altres actuacions facultatives
j2) Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions per a la publicació de plans urbanístics 
derivats de la iniciativa particular
j3) Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats relatives a la zona de servitud de 
protecció
2. Els serveis prestats en relació amb les persones jurídiques que tenen la residència efectiva en 
micropobles queden exempts en relació amb les taxes següents:
a) Taxa per la tramitació de sol·licituds de declaració d’associacions i fundacions d’interès cultural
b) Treball: Taxes pels serveis prestats per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom
c) Entitats jurídiques i mediació familiar: Taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret 
i d’Entitats Jurídiques
3. L’aplicació de les exempcions anteriors s’ha de dur a terme d’acord amb allò que preveu l’Estatut 
dels micropobles i la normativa que el desenvolupa o a la qual es remet.
4. Els anuncis d’inserció obligatòria al DOGC d’ajuntaments de municipis que tinguin la consideració 
de micropobles queden exempts de la taxa per la publicació d’anuncis en el DOGC, gestionat per 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 26. Bonificació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en 
relació amb les agrupacions de finques

En les escriptures d’agrupació de finques ubicades en municipis declarats micropobles, s’estableix 
una bonificació de la quota d’actes jurídics documentats per import equivalent al necessari per tal 
que aquesta sigui la mateixa que si s’hagués tractat d’una escriptura d’agregació. 

Article 27. Ampliació de destinació dels recursos del Fons per al foment del turisme

S’afegeix una lletra f) a l’apartat 1 de l’article 49 de la Llei 5/2017, 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, amb el contingut 
següent:

f) La millora dels accessos als nuclis, a les infraestructures turístiques i al patrimoni històric.
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Títol tercer.
Règim específic en matèria urbanística i d’ordenació del territori

Article 28. Principi de proximitat en la implantació d’infraestructures i compensacions

1. Les plantes i instal·lacions de tractament i eliminació de residus s’han d’implantar prop dels llocs 
on es generen. 
2. Cal aplicar la mateixa regla en relació amb les altres infraestructures que poden afectar 
negativament el paisatge o que generin contaminació acústica o odorífera.
3. Sempre que no sigui possible la implantació de proximitat fixada per aquest article, cal aprovar 
compensacions territorials als municipis que tinguin els nuclis més afectats -visualment, per 
servituds legals derivades de la infraestructura, acústicament o odoríferament o per altres motius-, 
especialment si aquests municipis són micropobles. La ubicació de la infraestructura en un terme 
municipal no en predetermina l’afectació.
4. Les compensacions previstes per la legislació urbanística per la concreció i delimitació de reserves 
de sòl per a les grans infraestructures han de ser sufragades pels particulars, en cas que aquests en 
siguin els beneficiaris. En aquest cas, són els obligats a satisfer les compensacions a la Generalitat, 
que les ha de lliurar als municipis afectats.
5. Les compensacions regulades per aquest article s’integren en els fons de lliure disposició creats 
per aquest Estatut, però són repartits en funció del grau d’afectació a cada municipi, tenint en 
compte els criteris fixats per l’apartat 3 d’aquest article.
6. A banda de les compensacions que han de percebre directament els ajuntaments, se n’ha de 
preveure d’altres directament per als habitants dels municipis afectats, principalment pel que fa a la 
creació i manteniment de llocs de treball.

Article 29. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost

1. Es modifica l’article 16, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

1. Sens perjudici de la competència urbanística atribuïda al Govern, l’activitat urbanística es desenvolupa sota 

la direcció del Departament competent en matèria d’urbanisme. de Política Territorial i Obres Públiques.

2. Són òrgans urbanístics de la Generalitat, enquadrats en el Departament competent en matèria d’urbanisme 

de Política Territorial i Obres Públiques:

a) El conseller o consellera titular del Departament.

b) La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya.

c) Les comissions territorials d’urbanisme.

d) La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona i les dels micropobles.
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e) La Direcció General d’Urbanisme.

3. L’Institut Català del Sòl, entitat de dret públic sotmesa al règim que estableix el punt primer de l’article 1.b 

del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de 

març, de l’estatut de l’empresa pública catalana, és una entitat urbanística especial de la Generalitat i actua 

d’acord amb el que estableixen els articles 22 i 23 d’aquesta Llei.

4. Contra els actes i els acords, expressos o presumptes, de les comissions territorials d’urbanisme i del 

director o de la directora general d’Urbanisme, inclosos els relatius a les resolucions definitives sobre plans 

i altres instruments urbanístics, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera competent 

en matèria d’urbanisme. de Política Territorial i Obres Públiques.. Contra els actes i els acords del conseller o 

consellera competent en matèria d’urbanisme. de Política Territorial i Obres Públiques. i els del Govern de la 

Generalitat, es pot interposar recurs potestatiu de reposició previ a la via contenciosa administrativa.

2. Es modifica l’article 17, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

1. La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya és l’òrgan superior, de caràcter consultiu, en 

matèria de política territorial i d’urbanisme.

2. La composició de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya s’estableix per reglament, el 

qual ha de garantir que hi siguin representats els departaments i els ens locals amb competències urbanístiques 

i que hi tinguin participació persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d’urbanisme, 

d’habitatge, forestal, d’agricultura, de ramaderia i de medi ambient. Els alcaldes dels ajuntaments afectats 

han d’ésser convocats, amb veu però sense vot, a les sessions en les quals es tracti del primer establiment i 

les revisions del pla d’ordenació urbanística municipal i del programa d’actuació urbanística municipal. S’ha 

de regular per reglament l’assistència dels alcaldes o altres representants dels ajuntaments afectats a les 

sessions de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya en què se sotmetin a consideració 

plans directors urbanístics i plans especials urbanístics autònoms.

3. La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya informa preceptivament, amb caràcter 

previ, en els supòsits determinats per la normativa vigent, en matèria de política territorial i d’urbanisme. Si el 

conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme dissenteix de l’informe preceptiu de la Comissió, la 

resolució de l’assumpte correspon al Govern.

4. El conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme pot sotmetre a consulta de la Comissió de 

Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya els assumptes en matèria d’urbanisme que cregui convenients.

3. Es modifica l’article 18, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

1. Les comissions territorials d’urbanisme, en el marc legal de llurs competències, compleixen funcions de 

caràcter informatiu, consultiu, gestor i resolutiu, i, a instància dels ajuntaments, també compleixen funcions 

interpretatives.

2. La composició de les comissions territorials d’urbanisme es determina per reglament, el qual ha de garantir 

que hi siguin representats l’Administració de la Generalitat i els ens locals amb competències urbanístiques, 
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i que tinguin participació en les sessions d’aquestes comissions o dels eventuals òrgans col·legiats de suport 

tècnic persones de prestigi professional o acadèmic reconegut en matèria d’urbanisme, d’habitatge, forestal, 

d’agricultura, de ramaderia i de medi ambient, a proposta dels col·legis professionals relacionats amb aquestes 

matèries i també dels sindicats representatius del sector agrícola i ramader.

4. Es modifica l’article 19, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Article 19. Subcomissions d’Urbanisme del municipi de Barcelona i dels micropobles

1. La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la Llei 

22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

2. En l’àmbit de cada comissió territorial d’urbanisme, excepte a l’Aran, s’ha de constituir una subcomissió, 

que exerceix les competències que l’ordenament jurídic atribueix a les respectives comissions territorials, però 

reduïdes a l’àmbit territorial dels micropobles. Quan una actuació afecta municipis que no són micropobles, les 

subcomissions han d’emetre un informe preceptiu i vinculant.

3. La composició de les subcomissions territorials d’urbanisme dels micropobles es determina per reglament, 

el qual ha de garantir que hi siguin representats l’Administració de la Generalitat i dels micropobles, definits 

per la seva legislació específica, i que tinguin participació en les sessions d’aquestes comissions o dels 

eventuals òrgans col·legiats de suport tècnic persones de prestigi professional o acadèmic reconegut en 

matèria d’urbanisme, d’habitatge, forestal, d’agricultura, ramaderia i de medi ambient, a proposta dels col·legis 

professionals relacionats amb aquestes matèries i també dels sindicats representatius del sector agrícola i 

ramader.

4. La representació dels micropobles en les subcomissions d’urbanisme s’ha d’articular majoritàriament 

mitjançant càrrecs electes, però pot incloure també tècnics i secretaris interventors proposats per l’associació 

més representativa que sigui específica dels micropobles de Catalunya.

5. Es modifica l’apartat 2 de l’article 48, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

L’aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l’apartat 1 correspon a l’ajuntament i l’aprovació definitiva 

correspon a la comissió territorial d’urbanisme o subcomissió que pertoqui, que l’ha d’adoptar en el termini de 

tres mesos des que se li presenta l’expedient complet. En tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures 

correctores aplicables a fi d’evitar la degradació i la fragmentació d’espais agraris i de minorar els efectes 

de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat 

del paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les quals s’ha de 

garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius que estableixen els apartats 3 i 4 

de l’article 87. L’avaluació d’impacte ambiental es tramita d’acord amb la legislació sectorial específica, quan 

és preceptiva.

6. Es modifica l’article 49, que queda redactat tal com s’indica a continuació:
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1. Les determinacions de l’article 48 s’apliquen també a les actuacions següents en sòl no urbanitzable:

a) Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de recursos naturals.

b) Els projectes de noves construccions a què fa referència l’article 47.6.b, destinades a habitatge familiar o 

a allotjament de treballadors temporers i als projectes a què fa referència l’apartat 2 en tots els casos en què 

incorporin aquests usos. En qualsevol cas, aquests usos han d’estar directament i justificadament associats a 

l’explotació rústica de què es tracti, i les construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi 

rural.

c) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, en el cas que la recuperació no estigui 

integrada en un projecte d’actuació admesa en aquesta classe de sòl, tramitat d’acord amb la legislació 

sectorial o de règim local.

d) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.

e) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.

f) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat, aqüífers classificats, zones 

vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, jaciments paleontològics o 

punts geològics d’interès.

2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica, si 

superen els llindars que estableixen el planejament territorial i l’urbanístic, llevat del supòsit de l’incís final de 

l’apartat 3, s’han de sotmetre a l’informe de la comissió territorial d’urbanisme o subcomissió que pertoqui, 

que l’ha d’emetre en el termini de dos mesos a partir que disposi de l’expedient. Aquest informe s’ha de referir 

als aspectes de legalitat dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova construcció 

que el promotor del projecte ha de presentar només quan se superin els llindars i no es tracti d’actuacions 

soterrades. La llicència només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures 

correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l’article 48.2.

3. En el cas de projectes que comportin l’establiment o l’ampliació d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a 

informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del departament competent en matèria de ramaderia 

relatiu al compliment dels requisits de distàncies establerts per la normativa sobre ordenació ramadera. La 

llicència corresponent només es pot atorgar si aquest informe és favorable. En el cas que aquests projectes 

superin els llindars a què fa referència l’apartat 2, aquest informe i el projecte tramitat s’han d’aportar 

conjuntament amb la sol·licitud de l’informe corresponent de la comissió territorial d’urbanisme o subcomissió 

que pertoqui. Tanmateix, els projectes relatius a activitats ramaderes preexistents que, sense incrementar 

la capacitat productiva de les instal·lacions, només comporten obres per a adaptar aquestes instal·lacions 

a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia no requereixen els informes 

esmentats, sinó que resten subjectes únicament a llicència municipal.

4. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica, que 

no superin els llindars que estableixen el planejament territorial ni l’urbanístic, se subjecten només a llicència 

municipal, i els seus promotors han de costejar i, si s’escau, executar les mesures correctores que determini la 

llicència per tal d’evitar la fragmentació d’espais agraris i l’afectació greu a les explotacions agràries, minorar 

els efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres 

finalitats justificades.
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5. En els municipis declarats micropobles, no se sotmeten al tràmit de l’article 48 les actuacions específiques 

d’interès públic, admeses per l’article 47.4, excepte el tractament de residus, que segueix subjecte als tràmits 

de l’article 48. Les actuacions excloses de la tramitació de l’article 48 s’han de sotmetre a l’informe de la 

comissió territorial d’urbanisme de l’Aran o de la subcomissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha 

d’emetre en el termini de dos mesos a partir que disposi de l’expedient. Aquest informe s’ha de referir als 

aspectes de legalitat dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova construcció que el 

promotor del projecte ha de presentar només quan se superin els llindars i no es tracti d’actuacions soterrades.

7. Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 62, que queden redactats tal com s’indica a 
continuació:

2. Les normes de planejament urbanístic, a més del que disposa l’apartat 1, poden complementar les 

determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal, excepte en cas de micropobles. En  aquest 

cas de complementació, les normes es poden referir a una pluralitat de municipis, i també poden establir 

determinacions d’interès supramunicipal, amb vista a satisfer objectius establerts en el planejament territorial 

o en les directrius d’un pla director urbanístic.

3. Amb la finalitat de complementar un pla d’ordenació urbanística municipal, el conseller o consellera del 

departament competent en matèria d’urbanisme Política Territorial i Obres Públiques, si aprecia la necessitat 

o la conveniència de regular aspectes no determinats totalment o parcialment pel pla d’ordenació urbanística 

municipal, havent concedit audiència a l’ajuntament afectat i un cop vist l’informe de la Comissió d’Urbanisme 

de Catalunya, ha de requerir l’ajuntament perquè procedeixi, en els terminis que es fixin, a formular i tramitar 

la modificació o la revisió corresponent del pla. En cas d’incompliment de qualsevol dels terminis establerts, 

el conseller o consellera ha de sotmetre al Govern l’adopció dels acords que escaiguin, d’entre els regulats 

per l’article 63.

4. Correspon al Departament competent en matèria d’urbanisme de Política Territorial i Obres Públiques la 

competència sobre les normes de planejament urbanístic, que contenen les determinacions corresponents 

als plans d’ordenació urbanística municipal i es componen dels documents necessaris per justificar les 

determinacions que incorporen i la funció per a la qual es dicten. Les normes s’han de redactar amb el grau 

de precisió adequat al pla que complementen o supleixen, de conformitat amb els preceptes corresponents 

d’aquesta Llei.

8. Es modifica l’article 63, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

1. El Govern, per raons justificades d’interès públic, a proposta del conseller o consellera del departament 

competent en matèria d’urbanisme de Política Territorial i Obres Públiques, d’ofici o a iniciativa d’un altre 

conseller o consellera del Govern, un cop vist l’informe de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, i havent 

concedit audiència als ens locals interessats, pot suspendre la vigència d’un pla d’ordenació urbanística 

municipal, en la forma, en els terminis i amb els efectes assenyalats pels articles 73 i 74, en tot el seu àmbit o 

en part d’aquest, i acordar-ne la modificació o la revisió.
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2. En el cas de suspensió de la vigència d’un pla d’ordenació urbanística municipal a què es refereix l’apartat 

1, el Departament competent en matèria d’urbanisme de Política Territorial i Obres Públiques pot dictar en el 

termini de sis mesos, a comptar de l’acord de suspensió, les normes de planejament que supleixin el pla fins 

que no se n’aprovi la modificació o la revisió.

3. Les normes dictades en virtut de l’apartat 2 poden abastar sòl urbanitzable mancat de pla parcial urbanístic 

aprovat, o que el tingui en tramitació, per a permetre-hi la instal·lació d’equipaments o serveis comunitaris, 

si l’acord del Govern aprecia raons d’interès públic supramunicipal; en aquest supòsit, les normes s’han de 

desenvolupar mitjançant el pla especial urbanístic corresponent.

4. Les facultats atribuïdes al Govern per aquest article s’apliquen també en els supòsits a què es refereix 

l’article 190.2 i a instància de les corporacions locals interessades, també per raons justificades d’interès 

públic.

5. En cap cas es pot suspendre la vigència del planejament general d’un municipi que tingui la consideració 

de micropoble.

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 71, amb el contingut següent:

Els ajuntaments, d’acord amb la legislació de règim local, poden aprovar ordenances d’urbanització, i d’edificació 

per regular aspectes que no són objecte de les normes dels plans d’ordenació urbanística municipal, sense 

contradir-ne ni alterar-ne les determinacions, i també poden aprovar ordenances de camins rurals, que poden 

establir zones de servitud i d’afectació respecte l’aresta exterior de la calçada o l’eix de la via, limitar-hi les 

actuacions admissibles, assenyalar a ambdós costats de la via la línia d’edificació i determinar mesures de 

prevenció d’incendis forestals.

10. Es modifica l’apartat 1 de l’article 76, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Correspon de formular els plans directors urbanístics a les entitats i els organismes que determini el conseller 

o consellera del departament competent en matèria d’urbanisme Política Territorial i Obres Públiques, un 

cop vist l’informe de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, amb la participació dels ajuntaments afectats 

d’acord amb el que preveu l’article 83. No es pot aprovar un pla director urbanístic que afecti un micropoble 

si s’hi oposa el seu ajuntament, llevat que tingui per finalitat la concreció i la delimitació de les reserves de 

sòl per a les grans infraestructures definides a l’article 56.1. En aquest cas, però, el pla no és executiu fins 

que no s’aboni als municipis afectats una compensació equivalent al 10 % del pressupost d’execució material 

de la gran infraestructura prevista. Tan bon punt s’hagi acabat l’execució de les obres, cal regularitzar la 

compensació en funció del cost efectiu, si ha sigut major del previst inicialment.

11. Es modifica l’apartat 1 de l’article 77, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

1. La formulació de plans d’ordenació urbanística plurimunicipals pot tenir lloc:

a) Perquè ho estableix el planejament territorial o els plans directors urbanístics, excepte en cas de micropobles.
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b) Per l’acord unànime dels ajuntaments interessats.

c) Si manca l’acord unànime dels ajuntaments afectats i no afecta micropobles, per acord del Govern, amb 

l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya i el posterior pronunciament favorable adoptat per 

dues terceres parts dels municipis afectats, si representen la majoria de la població, o per la majoria de 

municipis, si representen dues terceres parts de la població. Si el pronunciament municipal no s’acredita 

davant el Govern en el termini de dos mesos a partir de la data del requeriment, s’entén que és emès en sentit 

favorable a la formulació.

12. Es modifica l’apartat 2 de l’article 79, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Si en la tramitació d’una de les figures de planejament a què es refereix l’apartat 1 no hi ha intervingut la 

comissió territorial d’urbanisme o subcomissió corresponent, l’aprovació definitiva de la figura requereix un 

informe previ a càrrec de la dita comissió o subcomissió, que l’ha d’emetre en el termini de dos mesos, o, 

si l’àmbit territorial del pla n’afecta més d’una, a càrrec de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, que l’ha 

d’emetre en el termini de tres mesos. Els informes tenen caràcter vinculant, quan afecten micropobles.

13. Es modifica l’article 80, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

1. Correspon a les comissions territorials d’urbanisme, l’aprovació definitiva de:

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística municipal l’aprovació 

definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera del Departament competent en matèria 

d’urbanisme. de Política Territorial i Obres Públiques.

b) Els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda 

o no hagin d’exercir aquesta competència, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

c) Els plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon d’aprovar als ajuntaments 

de conformitat amb l’article 81.

d) Els plans i els programes urbanístics plurimunicipals l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al 

conseller o consellera del Departament competent en matèria d’urbanisme. de Política Territorial i Obres 

Públiques.

e) Els plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui aprovar al conseller o consellera del 

Departament competent en matèria d’urbanisme. de Política Territorial i Obres Públiques.

2. L’aprovació definitiva que l’apartat 1 a), b), c) i e) atribueix a les comissions correspon, en cas de micropobles 

que no siguin de l’Aran, a les subcomissions.

3. L’aprovació definitiva que l’apartat 1 d) atribueix a les comissions requereix informe previ vinculant, en cas 

que afecti micropobles que no siguin de l’Aran, de les subcomissions.

14. Es modifica el principi de l’apartat 1 de l’article 81, que queda redactat tal com s’indica a 
continuació:
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Correspon als ajuntaments, sens perjudici del que estableix l’article 77.7, un cop vist l’informe de la comissió 

territorial d’urbanisme o de la subcomissió competent, l’aprovació definitiva de:

15. Es modifica l’apartat 4 de l’article 82, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

En qualsevol cas, els ajuntaments i els altres òrgans competents poden encomanar la formulació dels 

plans a què es refereixen els apartats 1 i 2 a la Direcció General competent en matèria d’urbanisme i poden 

encomanar-ne la tramitació a la comissió territorial d’urbanisme o subcomissió competent.

16. S’afegeix un apartat 3 a l’article 84, amb el contingut següent:

3. L’aprovació inicial i provisional de les normes de planejament urbanístic que només afectin a micropobles 

que no siguin de l’Aran correspon a la subcomissió d’urbanisme de l’àmbit territorial, llevat que aquest afecti 

més d’una comissió, en el qual cas correspon al conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme 

d’acordar-ne l’aprovació inicial i la definitiva, amb informe previ i vinculant de la comissió o subcomissió 

afectada.

17. Es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 85, relatiu a l’aprovació inicial i l’aprovació 
provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, que queda redactat tal com s’indica a 
continuació:

El director o directora general d’Urbanisme, un cop vist l’informe de les comissions territorials d’urbanisme 

o subcomissions competents afectades, si l’àmbit territorial del pla n’afecta més d’una i més d’una comarca.

18. Es modifica l’apartat 1 de l’article 87, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Un cop els plans especials urbanístics, els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics han estat 

objecte d’aprovació inicial, en els supòsits a què es refereix l’article 81.1, els ajuntaments han de sol·licitar 

un informe a la comissió territorial d’urbanisme o subcomissió que escaigui, la qual l’ha d’emetre i comunicar 

en el termini de dos mesos; altrament, s’entén que l’informe és favorable. Si al llarg de la tramitació del 

pla s’introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de 

l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe de la comissió territorial d’urbanisme o subcomissió.

19. Es modifica l’article 88, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Les administracions locals competents, un cop els plans urbanístics derivats hagin estat aprovats definitivament, 

han de lliurar en el termini d’un mes a les comissions territorials d’urbanisme o subcomissions que escaigui, 

als efectes d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i administrativa completa. Aquest 

lliurament és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquests plans, sens perjudici del 
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règim de comunicació d’acords regulat per la legislació municipal i de règim local de Catalunya.

20. Es modifica l’apartat 5 de l’article 107, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

El lliurament a la comissió territorial d’urbanisme o subcomissió corresponent de la documentació a què fa 

referència l’article 88 és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva dels plans urbanístics 

derivats adoptat per les administracions locals competents.

21. Es modifica l’apartat 7 de l’article 108, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Les construccions i les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les mesures de restauració regulades pel 

capítol II del títol setè i que no s’ajustin al planejament resten en situació de fora d’ordenació o de disconformitat, 

segons que correspongui en aplicació dels apartats de l’1 al 6. En tots els casos, queden fora d’ordenació 

les edificacions implantades il·legalment en sòl no urbanitzable, sense que aquesta situació afecti les altres 

construccions emplaçades a la parcel·la ni les noves que s’hi vulguin fer. L’ajuntament, però, pot imposar 

mesures per adequar a l’entorn totes les edificacions de la parcel·la.

22. Es modifica l’apartat 4 de l’article 130, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Les persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació urbanística sotmès a reparcel·lació 

que no hagin promogut el sistema es poden adherir amb igualtat de drets i deures a la junta de compensació 

que es constitueixi. Si no s’hi incorporen, l’ajuntament, a proposta de la junta de compensació, pot imposar 

quotes d’urbanització a les persones propietàries no adherides, la qual també pot sol·licitar a l’administració 

l’expropiació de llurs finques, en el qual cas gaudirà de la condició de beneficiària de l’expropiació, o bé 

l’ocupació de les esmentades finques a favor seu, d’acord amb el que estableix l’article 156, per possibilitar 

l’execució de les obres d’urbanització.

23. Es modifiquen les lletres a), g), i) i j) de l’apartat 1 de l’article 187, que queda redactat tal com 
s’indica a continuació:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys, en els casos previstos pel planejament urbanístic.

g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge, si el planejament 

urbanístic defineix quan es produeix aquesta alteració.

i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva, en els casos previstos pel planejament urbanístic.

j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, en els casos previstos pel planejament urbanístic.

24. Es modifica la lletra d) de l’article 187 ter, sobre actes no subjectes a intervenció mitjançant 
llicència urbanística o comunicació prèvia que queda redactat tal com s’indica a continuació:
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d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:

Primer. Els moviments de terra i l’explanació de terrenys en qualsevol cas. A mes a més,  l’obertura, la 

pavimentació i la modificació de camins rurals, i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que 

s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de 

l’administració competent en matèria de medi ambient.

Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi o bé a l’empara d’un instrument 

d’ordenació forestal, o bé sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en 

matèria de medi ambient o bé sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del 

domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.

25. Es modifica l’apartat 2 de l’article 190, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

El conseller o consellera competent per raó de la matèria pot acordar, per raons d’urgència o d’interès públic 

excepcional que ho exigeixin, remetre a l’ajuntament corresponent el projecte de què es tracti, perquè, en 

el termini d’un mes, notifiqui la conformitat o la disconformitat d’aquest amb el planejament urbanístic en 

vigor. En cas de disconformitat, el departament interessat ha de trametre l’expedient al conseller o consellera 

competent en matèria d’urbanisme de Política Territorial i Obres Públiques, que l’ha d’elevar al Govern, amb 

l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. El Govern ha de decidir si és procedent executar 

el projecte de manera immediata i amb exempció de la llicència i, en aquest cas, ha d’ordenar la iniciació 

del procediment de modificació o revisió del planejament urbanístic, d’acord amb la tramitació establerta per 

aquesta Llei. No es pot executar el projecte amb exempció de la llicència quan afecti un micropoble.

26. Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 191, que queda redactat tal com s’indica a 
continuació:

Tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades per la lletra a en què, sense divisió o 

segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una finca determinada, amb la incorporació 

del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. En cap cas es considera que hi ha parcel·lació 

urbanística quan la finalitat exclusiva és el conreu de finques en sòl no urbanitzable, atès que no té com a 

finalitat la construcció d’edificacions o instal·lacions per destinar-les a usos urbans.

27. Es modifica l’article 194, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Es presumeix que hi ha parcel·lació urbanística en tota divisió o segregació successiva de terrenys, i també en 

les operacions per les quals s’adjudiquen en propietat o arrendament quotes indivises d’un terreny amb dret 

d’ús privatiu exclusiu, quan no s’acrediti l’obtenció de la llicència prèvia, excepte en les operacions destinades 

exclusivament al conreu de finques rústiques en sòl no urbanitzable o al lloguer d’habitacions en sòl urbà. 

28. Es modifica l’apartat 3 de l’article 207, que queda redactat tal com s’indica a continuació:
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2. Les ordres de restauració i les obligacions derivades de la declaració d’indemnització per danys i perjudicis 

prescriuen al cap de sis anys, excepte en sòl no urbanitzable.

3. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2, l’acció de restauració i l’ordre dictada de restauració prescriuen 

al cap de deu anys en sòl no urbanitzable, i no prescriuen mai amb relació a les vulneracions de la legalitat 

urbanística que es produeixen en terrenys que el planejament urbanístic destina al sistema urbanístic d’espais 

lliures públics o al sistema viari. , o classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que 

disposa l’article 32.a.

29. S’afegeix una lletra g) a l’article 215, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

L’ús de construccions sobre finques que no reuneixen la condició de solar, per incompliment del deure 

d’urbanització o reurbanització simultània a les obres d’edificació.

30. Es modifica l’article 223, sobre vinculació de les multes imposades als patrimonis públics de sòl 
i d’habitatge, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Les administracions han de destinar al patrimoni públic de sòl i d’habitatge respectiu els ingressos obtinguts 

de les multes que imposin en l’exercici de la potestat sancionadora que estableix aquesta llei, llevat el que 

prevegi la legislació comarcal per al supòsit de delegació de competències sancionadores urbanístiques.

Article 30. Modificació de l’article 43 del Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats

Es modifica l’article 43, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

S’ha de sol·licitar un informe als òrgans competents amb relació a les mesures de prevenció d’incendis 

forestals per a les activitats situades a una distància de la massa forestal inferior a cinc-cents metres, i també 

per a les activitats situades als municipis declarats d’alt risc d’incendis forestals. Per reglament es poden 

restringir les activitats, les masses forestals i els municipis declarats d’alt risc d’incendis forestals per als quals 

cal demanar informe.

Article 31. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8, sobre les competències locals, que queda redactat en la 
forma següent:

3. Els ens locals que, per llur dimensió o per manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències 

en matèria d’habitatge poden sol·licitar a les administracions d’àmbit territorial superior la prestació d’assistència 

tècnica, financera i jurídica. Els consells comarcals han d’adreçar les seves activitats en matèria d’habitatge, 
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prioritàriament, a garantir l’exercici ple de les competències en matèria d’habitatge dels municipis que els ho 

sol·licitin, especialment dels micropobles.

2. S’afegeix una lletra e) a l’apartat 3 a l’article 12, sobre les previsions mínimes del Pla territorial 
sectorial d’habitatge, amb el contingut següent:

Les necessitats d’habitatge dels micropobles.

3. S’afegeix una lletra g) a l’apartat 5 a l’article 14, relatiu al contingut mínim de l’apartat d’anàlisi i 
diagnosi dels plans locals d’habitatge, amb la següent redacció:

g) Els ajuts adreçats a revertir el despoblament, quan hi hagi manca d’habitatge adequat.

4. S’afegeix un punt 4 a l’article 35, sobre els plans de foment de la rehabilitació, amb el contingut 
següent:

4. El Govern ha de destinar un 5 % de les subvencions directes, avantatges fiscals o actuacions convingudes, 

previstes a l’apartat 1 d’aquest article als municipis que tinguin la consideració de micropobles.

5. Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 67, sobre allò que han d’establir els plans 
d’habitatge, que queda redactada tal com s’indica a continuació:

b) El finançament i els ajuts públics a càrrec de la Generalitat, un 5 % dels quals s’ha de de destinar als 

municipis declarats micropobles, i la gestió dels ajuts estatals per a portar a terme les actuacions.

6. Es modifica l’apartat 5 de l’article 76, sobre el Fons de solidaritat urbana, que queda redactat tal 
com s’indica seguidament: 

5. Els criteris de distribució del fons de solidaritat urbana s’han de determinar per reglament. En qualsevol cas, 

s’ha de garantir que els fons que el municipi obtingui com a resultat d’aquesta distribució no siguin mai inferiors 

en més d’un 5 % a les quantitats que hi hagi aportat en virtut del que estableix l’apartat 3. El 5 % dels fons 

s’ha de destinar a la creació d’habitatges destinats a polítiques socials als municipis declarats micropobles.

Article 32. Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril

1. Es modifica l’aparat 1 de l’article 16, que queda redactat tal com s’indica a continuació

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de 
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controlar els animals salvatges urbans. En cas de municipis que tinguin al consideració de micropobles, la 

competència correspon als consells comarcals, llevat que vulgui ser exercida directament per l’ajuntament.

2. Es modifica l’article 19, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

19.1 Correspon als ajuntaments o, si escau, als consells comarcals, la captura en viu de gossos, gats i fures 

ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància.

19.2 En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el departament competent en matèria 

de medi ambient ha d’autoritzar excepcionalment l’ús d’armes de foc i ha de determinar qui ha d’emprar 

aquest sistema de captura excepcional.

19.3 En el cas que es produeixin atacs d’aquests animals de companyia ensalvatgits a persones, a espècies 

ramaderes o a espècies d’animals protegides o catalogades legalment com a amenaçades, o en el cas que 

calgui prevenir aquests atacs, el director o directora dels serveis territorials del departament competent en 

matèria de biodiversitat pot autoritzar-ne la captura mitjançant una resolució motivada que determini els 

mètodes autoritzats i també l’organització de la captura, la qual correspon de fer a personal del dit departament. 

Les captures han d’ésser notificades als ajuntaments afectats.

19.4 Si hom és són testimonis d’un atac flagrant d’un o més gossos, gats o fures ensalvatgits envers persones, 

espècies ramaderes o animals de la fauna salvatge autòctona protegida o amenaçada, els agents de l’autoritat 

es pot poden fer ús d’armes de foc i, si escau, capturar-los per a evitar els danys o minimitzar-los, cosa que 

cal comunicar als serveis territorials del departament competent en matèria de biodiversitat i al municipi o, si 

escau, consell comarcal competent. Els agents han de notificar les captures als ajuntaments afectats.
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Títol quart.
La representació institucional dels micropobles

Article 33. Modificació de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals

1. La disposició final de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, passa a ser 
la disposició final primera.
2. S’afegeix una disposició final segona, amb el contingut següent:
Als efectes dels articles 6 i 7 d’aquesta Llei, també té la consideració d’associació més representativa, entre 

d’altres, aquella específica dels micropobles, definits per la seva legislació específica.

En cas que hi hagi més d’una associació específica de micropobles, es considera més representativa la que 

tingui més municipis associats. 

Article 34. Modificació de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya

Es modifica l’article 3, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

1. El Consell és integrat per trenta-vuit set membres, distribuïts de la manera següent:

a) La persona que n’ocupa la Presidència.

b) El Grup Primer, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals.

c) El Grup Segon, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials.

d) El Grup Tercer, compost de dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer 

i el sector de l’economia social, i sis més que han d’ésser persones expertes de reconegut prestigi en les 

matèries que són competència del Consell.

2. Les persones membres del Consell representants del Grup Primer són designades per les organitzacions 

sindicals que tenen la condició legal de més representatives, en proporció a llur representativitat a Catalunya.

3. Les persones membres del Consell representants del Grup Segon són designades per les organitzacions 

empresarials que tenen la condició legal de més representatives, en proporció a llur representativitat a 

Catalunya.

4. Les persones membres del Consell representants del Grup Tercer són proposades, respectivament, per les 

entitats o les associacions següents:

a) Les corresponents al sector agrari, per les organitzacions professionals amb implantació en aquest sector.

b) Les corresponents al sector marítim pesquer, per les organitzacions productores pesqueres amb implantació 

en aquest sector.

c) Les corresponents al sector de l’economia social, per les estructures representatives que integren aquest 

sector.

d) Les sis persones expertes de prestigi reconegut en les matèries que són competència del Consell són 

nomenades pel Govern, a proposta conjunta dels consellers o conselleres competents en matèria de treball 
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i finances Treball i Indústria i del conseller o consellera d’Economia i Finances, amb consulta prèvia a les 

organitzacions representades en el Consell.

e)  Una persona experta a proposta de l’associació més representativa que sigui específica dels micropobles 

de Catalunya, definits per la legislació corresponent.

5. Les persones membres del Consell, en l’exercici de les funcions que els corresponen, actuen amb plena 

autonomia i independència.

Article 35. Modificació de la Llei 14/1985, de 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya

S’afegeix una lletra f) a l’article 4.2, amb el contingut següent:

El/s consell/s territorial/s de joventut de l’àmbit dels micropobles de Catalunya, definits per la seva legislació 

específica. 

Article 36. Modificació de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut

Es modifica la lletra r) de l’article 3.3, en relació amb les obligacions dels poders públics en matèria 
de joventut, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

r) Atendre d’una manera específica les persones joves que resideixin en el medi rural i, especialment, als 

micropobles, definits per la legislació corresponent.

Article 37. Modificació de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

1. S’afegeix una nova lletra a l’article 1, sobre l’objecte de la Llei, amb el contingut següent:

j)  Afavorir l’ocupabilitat de les persones que resideixen als micropobles, definits a la seva legislació específica, 

per tal que puguin desenvolupar al municipi on resideixen llur projecte de vida, mantenir la identitat d’aquests 

municipis, reduir-ne el despoblament i assolir un grau adequat d’equilibri territorial.

2. Es modifica la lletra e) de l’article 13, sobre els objectius del sistema d’ocupació de Catalunya, que 
queda redactat tal com s’indica a continuació:

e) Executar les polítiques ocupacionals que duguin a terme projectes integrals i interactuar amb les iniciatives 

de foment de l’ocupació, tenint-ne en compte la dimensió territorial, les diferències de gènere, la problemàtica 

dels municipis que pateixen despoblament i l’eliminació de tota forma de discriminació.
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3. Es modifica la lletra l’article 29.1, sobre la composició del Consell de Direcció, que queda redactat 
tal com s’indica a continuació:

1. El Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és integrat pels vint-i-set vint-i-sis 

membres següents:

a) El president, que és el conseller del departament competent en matèria d’ocupació.

b) El vicepresident, que és el secretari competent en matèria d’ocupació.

c) El director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

d) Cinc vocals proposats pel departament competent en matèria d’ocupació, entre els quals hi ha d’haver 

la persona que té la representació de l’òrgan rector del sistema de formació i qualificació professionals de 

Catalunya.

e) Sis vocals proposats per les organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives a 

Catalunya en proporció a llur representativitat.

f) Sis vocals proposats per les organitzacions empresarials que tinguin la consideració de més representatives 

a Catalunya en proporció a llur representativitat.

g) Set Sis vocals proposats per les entitats representatives de les administracions locals, un dels quals 

correspon a l’entitat més representativa que sigui específica dels micropobles de Catalunya, definits a la seva 

legislació específica.

4. Es modifica la lletra g) de l’article 32, sobre composició dels consells territorials, que queda redactat tal com 

s’indica a continuació:

g) Una representació de les entitats representatives de les administracions locals, que ha d’incloure, en tot 

cas, a aquella que sigui específica dels micropobles de Catalunya, definits per la seva legislació específica.

Article 38. Modificació del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre

Es modifica l’article 11.4, sobre organització de l’Agència Catalana de l’Aigua, que queda redactat 
tal com s’indica a continuació:

El Consell d’Administració és l’òrgan de govern en règim de participació de l’Agència, integrat per representants 

de la Generalitat, dels òrgans o les entitats de l’Administració general de l’Estat que exerceixin competències 

en matèria d’aigües o obres hidràuliques en el territori de Catalunya, dels usuaris de l’aigua i dels ens locals, 

entre els quals cal incloure, en tot cas, una representació de l’entitat més representativa que sigui específica 

dels micropobles de Catalunya, definits per la seva legislació específica.

Article 39. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en relació amb 
els consells socials

1. Es modifica l’article 81, que queda redactat tal com s’indica a continuació: 
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1. El consell social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la universitat.

2. Cadascuna de les universitats públiques amb seu a Catalunya té un consell social, compost pels setze 

quinze membres següents:

a) Deu Nou persones representatives de la societat catalana, nomenades segons el que estableix l’article 82.

b) Sis membres del consell de govern de la universitat, nomenats segons el que estableix l’article 83.

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 82, que queda redactat tal com s’indica a continuació: 

Els deu nou membres del consell social representatius de la societat catalana són els següents:

a) Dues persones nomenades pel Parlament de Catalunya.

b) Tres persones nomenades pel Govern de la Generalitat.

c) Una persona escollida pels ens locals en l’àmbit territorial dels quals hi hagi instal·lats els centres de la 

universitat, elecció que, en el cas de la ciutat de Barcelona, correspon a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord 

amb la seva Carta municipal.

d) Una persona escollida per les organitzacions sindicals de treballadors més representatives en l’àmbit de 

Catalunya.

e) Una persona escollida per les organitzacions empresarials legalment constituïdes de més implantació, 

provinent de l’àrea d’influència de cada universitat.

f) Un antic alumne o alumna amb titulació de la universitat corresponent, que no pot ésser membre en actiu 

de la comunitat universitària.

g) Una persona escollida en representació de l’entitat més representativa que sigui específica dels micropobles 

de Catalunya, definits per la legislació corresponent.

Article 40. Modificació de l’article 9.2 de la Llei 28/2002, de 30 de desembre, de creació de l’Institut 
per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, en relació amb el Consell Assessor

Es modifica la lletra f) de l’article 9.2, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Sis representants de les administracions locals de l’Alt Pirineu i Aran proposats per les entitats municipalistes, 

i un setè representant de les administracions locals de l’àmbit, proposat per l’entitat més representativa que 

sigui específica dels micropobles de Catalunya, definits per la legislació corresponent.

Article 41. Modificació de l’article 9.2 del Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre, aprovat per Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, en relació amb el 
Consell Assessor

Es modifica la lletra f) de l’article 9.2, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Quatre persones representants de les administracions locals de les comarques de l’Ebre, proposades per les 
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entitats municipalistes, i un cinquè representant de les administracions locals de l’àmbit, proposat per l’entitat 

més representativa que sigui específica dels micropobles de Catalunya, definits per la legislació corresponent.

Article 42. Modificació de l’article 60 del text refós de la Llei reguladora dels residus,  aprovat per 
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, en relació amb la composició del Consell de Direcció

Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 60, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

El Govern determina la composició de les vocalies, que han d’ésser formades per representants de la 

Generalitat, de les administracions locals -les dues més representatives, i l’específica dels micropobles de 

Catalunya, definits per la legislació corresponent-, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les entitats 

l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l’Agència.

Article 43. Modificació de l’article 13 del Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge, en relació amb l’Observatori del Paisatge

Es modifica l’apartat 3 de l’article 13, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

La composició de l’Observatori del Paisatge ha de comprendre una àmplia representació dels diversos agents 

que actuen sobre el territori i el paisatge o que hi estan relacionats. En concret, hi han d’estar representats 

els departaments de la Generalitat concernits, els ens locals -entre els quals cal incloure a les entitats 

representatives de les administracions locals i a la més representativa que sigui específica dels micropobles 

de Catalunya-, i els sectors socials, professionals i econòmics.

Article 44. Modificació de l’article 6 del Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, en relació amb el Consell d’Administració

Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 6, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

c) Les persones que determini el Govern en representació de la Generalitat i de les entitats l’activitat de les 

quals estigui relacionada amb les competències de l’Agència, entre les quals cal incloure les associacions 

més representatives d’ens locals, i també aquella més representativa, específica dels micropobles.

Article 45. Modificació de l’article 8 del Llei 9/1991, de 3 de maig, l’Institut Català de l’Energia, en 
relació amb el Consell Assessor

Es modifica la lletra c) de l’article 8.2, que queda redactat de la forma següent:

d) Un nombre de vocals representants de l’Administració de la Generalitat, de les associacions municipalistes 
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-entre les quals cal incloure aquella més representativa, específica dels micropobles, dels col·legis 

professionals relacionats amb el món de l’energia, de les Universitats catalanes, de la indústria, i en particular 

de la productora i distribuïdora d’energia, i d’altres institucions o organismes relacionats amb les funcions de 

l’Institut, escollits entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de l’energia. El nombre de vocals ha d’ésser 

com a màxim de vint membres.

Article 46. Modificació de l’article 8.2 dels Estatuts del Centre de la Propietat Forestal, aprovats per 
Decret 269/2016, de 5 de juliol, en relació amb el Consell Rector

1. Es modifica la lletra b) de l’article 8.2, que queda redactat de la forma següent:

b) Les persones vocals, una de les quals en representació de l’entitat més representativa que sigui específica 

dels micropobles de Catalunya, definits per la seva legislació específica.

2. L’anterior modificació dels Estatuts no n’altera en rang reglamentari, però qualsevol nova 
modificació dels Estatuts ha de garantir la participació que es confereix als micropobles.

Article 47. Modificació de l’article 8.1 del Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats 
instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat

1. S’afegeix un últim apartat a l’article 8.1, sobre composició del Consell de la Mobilitat, amb el 
contingut següent: 

1 vocal en representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya

2. L’anterior modificació del Decret no n’altera en rang reglamentari, però qualsevol nova modificació 
del Decret ha de garantir la participació que es confereix als micropobles.



42

Títol cinquè.
Mesures organitzatives i de procediment administratiu

Capítol primer. Comunitats de municipis i comarques

Article 48. Modificació del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació amb les comunitats de municipis

1. Es modifiquen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 125, sobre el procediment de constitució, que 
esdevenen els apartats 3 i 4 i queden redactats tal com s’indica a continuació:

125.3 Una vegada adoptada la resolució a què fa referència l’apartat 2 per tots els municipis que promouen 

la comunitat, l’alcalde o alcaldessa del municipi amb un nombre més elevat d’habitants 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 corporacions respectives. 125.4 Un cop 

transcorregut el termini d’informació pública i resoltes, si s’escau, 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 del conveni que la regula.

125.5 125.4 L’acord plenari d’aprovació, adoptat per tots els municipis, i el conveni que regula la comunitat 

han d’ésser publicats íntegrament al BOP pel municipi amb un nombre més elevat d’habitants; també s’han 

de publicar al tauler d’anuncis de cada ajuntament. al DOGC s’ha de fer referència al Butlletí Oficial de la 

Província en què apareixen publicats l’ acord i el conveni.

2. Es modifica l’article 131, sobre la contractació, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

La contractació d’obres i subministraments, si escau, s’ha d’adaptar al que estableix la legislació de contractació 

aplicable als ens locals, especialment quant a la realització conjunta de contractacions específiques.

3. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 132, sobre pressupost i finances, que queden redactats 
tal com s’indica a continuació:

132.1 La comunitat ha de pot 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, en cas d’existència d’una secció pròpia en el pressupost de 

cadascun dels ajuntaments integrants, són a càrrec del consell i del president o presidenta, en funció de la 

distribució de competències establertes pel conveni de la comunitat.
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Article 49. Modificació del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 12, sobre l’organització, que queda redactat tal com s’indica a 
continuació:

12.1 Són òrgans del consell comarcal:

a) El ple o consell d’alcaldes o alcaldesses

b) La presidència.

c) La vicepresidència.

d) El consell d’alcaldes.

e) La comissió especial de comptes.

2. S’afegeix una lletra h) a l’apartat 1 de l’article 13, relatiu a la presidència, amb el contingut següent:

q) Exercir aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 14, sobre el ple, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

14.1. El ple del consell comarcal, que podrà adoptar la denominació de consell d’alcaldes i alcaldesses, està 

integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis que formen part de la comarca.

4. Es modifica la lletra l) de l’apartat 2 de l’article 14, sobre les competències del ple en matèria de 
personal, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció 

de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions 

complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes 

reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat dels 

d’habilitació nacional que estableix l’article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l’acomiadament 

del personal laboral.

5. Es modifica la lletra q) de l’apartat 2 de l’article 14, sobre la clàusula de tancament de les 
competències del ple, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la 

comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

6. Es modifica l’article 16, que queda redactat tal com s’indica a continuació:



44

Article 16

La gerència Personal directiu

16.1 Els consells poden designar personal directiu, entre els quals un o una gerent, al qual poden correspondre, 

entre d’altres, les atribucions següents: Correspon al gerent, d’acord amb les directrius del ple i les instruccions 

del president:

a) Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del ple.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; 

ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir el personal de la corporació.

e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple 

enumerades pels articles 13 i 14.

16.2 El gerent, en els consells on existeixi, és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del 

president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes 

d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té en tot cas la 

condició de personal directiu funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de 

l’Administració local, se l’ha de declarar en situació de serveis especials.

16.3. Els consells comarcals no poden disposar de personal eventual.

7. Es modifica l’article 19, que substitueix totalment l’anterior, relatiu al consell d’alcaldes, i que 
queda redactat tal com s’indica a continuació

Article 19

Adopció d’acords plenaris

19.1. El ple adopta els seus acords per consens de tots els membres. Només quan no sigui possible, s’han 

d’adoptar els acords pel sistema de vot ponderat. Cada alcalde o alcaldessa disposa d’un vot, més els vots 

addicionals en funció de la població del municipi, d’acord amb l’escala següent: 

a) de 2.000 a 5.000 habitants: un vot més

b) de 5.001 a 10.000 habitants: dos vots més

c) de 10.001 a 20.000 habitants: tres vots més

d) de 20.001 a 50.000 habitants: quatre vots més

e) de 50.001 en endavant: cinc vots més

19.2. En cas d’empat decideix el president o presidenta amb vot de qualitat, tret que es tracti d’acords que 

requereixin majoria absoluta per a la seva adopció.

19.3. Quan l’adopció d’acords es refereixi a serveis municipals, els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments 

que no participin d’aquest servei no tindran dret a vot.

19.4 L’assistència als consells d’alcaldes és delegable.

8. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 22, sobre constitució del consell, que queda redactat 
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tal com s’indica a continuació:

22.1. El ple del consell comarcal es constitueix en sessió pública el primer dia hàbil després de transcorreguts 

quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la constitució dels ajuntaments, un cop celebrades les eleccions 

municipals.

22.2. El president o presidenta és elegit en la sessió constitutiva del ple del consell comarcal d’entre els seus 

membres. Per ser elegit president o presidenta, el candidat ha d’obtenir la majoria absoluta en la primera 

votació, o la majoria simple en la segona. En cas d’empat serà elegit l’alcalde o alcaldessa que tingui el suport 

del major nombre d’alcaldes o alcaldesses.

9. S’afegeix una lletra d) a l’apartat 1 de l’article 25, sobre assignació de competències, amb el 
contingut següent:

d) Els municipis poden delegar en les comarques les competències inspectores i sancionadores, especialment 

en l’àmbit de la prevenció i el control de les activitats i l’urbanisme. Aquestes delegacions poden finançar-se 

mitjançant la implantació de taxes pels serveis inspectors i per les multes que s’imposin com a sanció.

10. S’afegeixen les lleres h) i i) a l’apartat 1 de l’article 39, sobre els recursos de les comarques, amb 
el contingut següent:

h) Els preus públics.

i) Les aportacions dels ajuntaments al finançament dels serveis mancomunats o delegats, fixades d’acord 

amb els criteris de l’article 41.

Capítol segon. Personal destinat als micropobles i voluntariat

Article 50. Foment de l’estabilitat dels llocs de treball en els micropobles

1. Les administracions públiques catalanes han d’implantar mesures per fomentar l’ocupació estable 
dels llocs de treball públics en municipis que tinguin la consideració de micropobles, especialment 
en l’àmbit de la salut, l’educació i les funcions públiques reservades a l’administració local.
2. El complement específic dels funcionaris públics que exerceixin en els micropobles pot retribuir la 
penositat i/o la perillositat que derivi de l’exercici de funcions públiques en el municipi.

Article 51. Modificació de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat

S’afegeix una lletra i) a l’article 2, sobre activitats no subjectes a incompatibilitat, amb el contingut 
següent:
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L’ocupació de diferents llocs de treball a temps parcial, quan la suma de tots ells no superi les 35 hores 

setmanals.

Article 52. Modificació del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, en relació amb els funcionaris d’habilitació nacional

S’afegeixen els apartats 7, 8 i 9 a l’article 303, amb el contingut següent:

303.7 La Generalitat ha de constituir, en el termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest 

precepte, una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter interí, de llocs de treball reservats a funcionaris 

d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, dividida per àmbits territorials, en els quals ha de 

constituir un mèrit preferent la permanència en llocs reservats de municipis que tinguin la consideració de 

micropobles. 

303.8 Les entitats locals també poden constituir borses pròpies per a la provisió, amb caràcter interí, de llocs 

de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

303.9 A petició de qualsevol de les entitats locals interessades, la Direcció General competent en matèria 

d’administració local, amb audiència de les altres entitats afectades, o bé ha de deixar sense efecte l’agrupació 

d’entitats per sostenir en comú i mitjançant agrupació un lloc reservat o bé ha d’excloure un municipi de 

l’agrupació; en ambdós casos, la resolució s’ha d’adoptar en el termini màxim de 4 mesos des de la petició i 

cal, simultàniament, crear i classificar els llocs de treball reservats. 

Article 53. Modificació de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, 
en relació amb l’adaptació dels programes de voluntariat vinculats a una administració pública

S’afegeix un punt tercer a la disposició transitòria segona de la Llei 25/2015, amb el contingut 
següent:

El que disposen els apartats anteriors d’aquesta disposició no és aplicable als micropobles, els quals poden 

mantenir els programes de voluntariat vinculats i impulsar-ne de nous, sense necessitat de comunicació al 

departament competent en la matèria, ni que, juntament amb el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 

de Catalunya, valorin l’excepcionalitat de la proposta.

Capítol tercer. Procediment administratiu

Article 54. Modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre

1. Es modifica la lletra e) de l’apartat 4 de l’article 92, que queda redactat tal com s’indica a continuació:
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e) El mitjà de notificació de la resolució, que ha de ser per EACAT quan afecti entitats públiques adherides i si 

la resolució aquesta exhaureix o no la via administrativa, amb indicació dels recursos i els òrgans davant els 

quals es poden interposar.

2. Es renumera el segon apartat 7 de l’article 92, que passa a ser el 8.

Article 55. Modificació de l’article 16.2 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

16.2 Per obtenir l’autorització a què fa referència l’apartat anterior caldrà seguir la tramitació següent:

a) Les persones que hagin de fer foc han de comunicar-ho presentaran la seva sol·licitud amb indicació del 

motiu i del lloc on s’ha de fer a l’ajuntament del terme municipal al qual afecti. al departament competent en 

matèria d’agricultura. S’ha de permetre la tramitació mitjançant aplicació de mòbil sense identificació digital o 

altres mitjans de senzillesa similar, i s’ha de preveure mitjans alternatius per les persones que no disposen de 

telèfons mòbils per fer les comunicacions.

b) L’ajuntament, a la vista de les diferents sol·licituds que li siguin presentades, les adreçarà a les oficines 

comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i proposarà el dia per efectuar tots els focs que 

s’hagin de realitzar en el seu terme municipal.

c) L’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca donarà, si s’escau, la corresponent 

autorització, en la qual s’establirà el dia i l’hora en què s’haurà de realitzar la crema i les mesures que s’han 

d’observar per tal d’evitar el perill d’incendi.

2. L’anterior modificació del Decret no n’altera en rang reglamentari, però no es pot modificar per a 
tornar a imposar càrregues administratives als ajuntaments.

Article 56. Modificació de l’apartat 2 de l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es 
despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

1. Es modifica l’apartat 2, que queda redactat tal com s’indica a continuació:

—2  La comunicació descrita a l’article primer s’adreça al departament competent en matèria d’agricultura i 

s’ha de fer d’acord amb el model que es detalla a l’annex 2 d’aquesta Ordre. La comunicació es pot efectuar 

mitjançant aplicació de mòbil sense identificació digital o altres mitjans de senzillesa similar i a les oficines i 

serveis territorials del departament competent en matèria d’agricultura presentar a les oficines del cos d’agents 

rurals, a l’ajuntament on es trobi situat el terreny forestal, al consell comarcal corresponent o a les delegacions 

territorials del Departament de Medi Ambient. Els ens que han rebut les comunicacions elaboren un registre 

de les cremes previstes i el tenen a disposició de la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural.
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2. L’anterior modificació de l’Ordre no n’altera en rang reglamentari, però no es pot modificar per a 
tornar a imposar càrregues administratives als ajuntaments.

Disposicions derogatòries
Primera. Derogació parcial del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb la fórmula electoral

Es deroguen els articles 20, 21, 23 i 24 i la disposició transitòria del text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

Segona. Derogació parcial dels plans territorials parcials en relació amb els estudis d’impacte i 
integració paisatgística

Queden derogades les normes que exigeixen estudis d’impacte i integració paisatgística per a 
l’atorgament de llicències urbanístiques per implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una 
activitat agrícola, ramadera o rústica en general, quan no superin els llindars que estableixin el 
planejament territorial i el planejament urbanístic i, en especial, els següents articles dels plans 
territorials:
- 2.6.5, 6.4, 6.5 i disposició transitòria 3a.3 del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i l’Aran, aprovat 
per aprovat per l’Acord de Govern 78/2006 de 25 de juliol. 
- 2.6.5, 6.4, 6.5 i disposició transitòria 3a.3 del Pla territorial parcial de Ponent, aprovat per l’Acord 
de Govern 94/2007 de 24 de juliol.
- 2.7.5, 6.4, 6.5 i disposició transitòria 4a.3 de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial 
parcial de les Comarques Centrals, aprovat per l’Acord de Govern 156/2008 del 16 de setembre.
- 2.7.5, 2.14.3, 6.4, 6.5 i 6.7.3 de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial del Camp 
de Tarragona, aprovat per l’Acord de Govern 4/2010 de 12 de gener.
- 2.6.5, 2.14.3 de les Normes d’ordenació territorial; 2.6.3, 3.1.2 -apartat “Edificacions aïllades en el 
territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions agrícoles, ramaderes i d’activitats primàries en 
general) o en peces de sòl urbà que hagin de romandre aïllades.”, 3.2.2 i 3.2.6 de les Directrius del 
paisatge del Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat per l’Acord de Govern 77/2010 del 20 
d’abril.
- 2.7.5 i 2.14.3 de les Normes d’ordenació territorial i 2.6.3, 4.1 i 4.2 de les Directrius del paisatge del 
Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat per l’Acord de Govern 130/2010 del 27 de juliol.
- 2.7.5 de les Normes d’ordenació territorial i 4.1, 4.2 i 4.3.3 de les Directrius del paisatge del Pla 
territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat per l’Acord de Govern 157/2010 de 14 de 
setembre.

Disposició addicional. Adaptació de la normativa local de la Generalitat
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1. El departament competent en matèria d’administració local ha d’aprovar, en el termini màxim de 
6 mesos des de la publicació d’aquesta Llei i sota criteris de màxima simplicitat: 
1r. Una modificació del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre; del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, 
de 30 de juliol; i del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny; del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’administració ambiental, aprovat per Decret 136/1999, de 27 de febrer; 
del Reglament d’espectacles i activitats recreatives, aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost; per 
adequar-los a la normativa vigent a Catalunya relativa a les matèries que contenen. En relació amb 
el Reglament aprovat per Decret 136/1999, cal adequar-ne també la denominació.
2n. Un Reglament orgànic supletori dels ens locals de Catalunya que no en tinguin. 
2. El Govern de la Generalitat, en el termini màxim de 6 mesos des de la publicació d’aquesta Llei, 
ha de presentar al Parlament un projecte de Llei d’adequació del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, a la normativa bàsica estatal.

Disposició transitòria. Consells comarcals

1. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, cessen tots els consellers comarcals de Catalunya i tot el 
personal eventual dels consells comarcals, excepte els gerents. 
2. Únicament la persona titular de la presidència de cada consell ha de continuar en funcions fins 
a l’elecció de la persona que l’ha de substituir; la qual elecció s’ha de fer en la forma prevista per 
aquest Estatut el cinquè dia hàbil posterior a l’entrada en vigor de la Llei.
3. Els i les gerents dels consells comarcals que no tenen la condició de personal directiu han de 
cessar en el termini màxim de 3 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada. No obstant això, entra en vigor l’1 de 
gener següent a la publicació de la Llei el règim dels fons de lliure disposició i dels que no tenen 
aquest caràcter, i les limitacions a la concessió de subvencions directes i nominatives per part de 
les diputacions provincials.
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