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«Article 36
»1. Els expedients relatius a les propostes d'acord del Govern a què fa referència l'article 35 han d'ésser
instruïts i tramitats pel departament o departaments competents per raó de la matèria o per adscripció o
vinculació de la societat, que les ha d'elevar al Govern perquè les aprovi, a proposta conjunta amb el
departament competent en matèria de patrimoni de la Generalitat. Aquests acords del Govern s'han de publicar
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
»2. Les entitats del sector públic de la Generalitat han d'obtenir les autoritzacions a què fa referència l'article
35 prèviament a l'adopció de l'acord definitiu de llur òrgan competent.
»3. Els representants de l'Administració de la Generalitat o d'entitats del seu sector públic en els òrgans de
decisió de societats que pretenguin aprovar les operacions a què fa referència l'apartat 5 de l'article 35 han
d'obtenir l'autorització del Govern prèviament a l'exercici de llur vot.
»4. Els representants de l'Administració de la Generalitat o d'entitats del seu sector públic en entitats de
qualsevol forma jurídica admesa en dret participades minoritàriament per la Generalitat no requereixen
l'autorització del Govern per a les operacions que afectin llurs societats civils i mercantils participades, llevat
que l'entitat participada minoritàriament per la Generalitat hagi estat classificada com a sector d'Administració
pública de la Generalitat d'acord amb les normes del sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
»5. El règim d'autoritzacions relatiu a les societats participades per les entitats del sector públic de la
Generalitat que tenen la condició de centre Cerca es regeix per la seva normativa específica. Les alienacions
s'han de fer d'acord amb les condicions i el procediment d'adjudicació que estableix l'apartat 6 de l'article 35.
»6. Les autoritzacions a què fa referència l'article 35 també són aplicables a les participacions en entitats que,
tot i que no tenen forma jurídica societària, s'hi assimilen, tenen personalitat jurídica pròpia i l'obligació d'estar
inscrites en el Registre Mercantil.»
3. Es modifica l'article 38 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública
catalana, que resta redactat de la manera següent:
«Article 38
»1. El titular de l'òrgan administratiu responsable del patrimoni de la Generalitat exerceix la representació de
l'Administració de la Generalitat com a soci únic en les societats en el capital social de les quals la Generalitat
participa directament i totalment, i la representació en les juntes generals de la resta de societats en les quals
la Generalitat participa directament, i pot delegar l'exercici d'aquesta representació. La representació com a
soci únic o en les juntes generals de les societats participades per les entitats del sector públic de la Generalitat
s'exerceix d'acord amb llur normativa reguladora.
»2. Els administradors en societats participades per l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu
sector públic en la seva representació són nomenades atenent criteris de competència empresarial,
professional o tècnica i d'idoneïtat per a exercir el càrrec.
»3. Correspon al Govern d'acordar el nomenament i el cessament de les persones que han d'exercir
d'administradores de les societats mercantils en el capital social de les quals l'Administració de la Generalitat
participa totalment, la qual cosa ha d'ésser consignada en l'acta de decisions del soci únic i, per mitjà del
representant en les juntes generals, proposar aquests mateixos acords respecte de les persones que
exerceixen d'administradores en representació de l'Administració de la Generalitat en la resta de societats
participades directament. El nomenament i cessament de les persones que han d'exercir d'administradores en
les societats participades per les entitats del sector públic de la Generalitat es fa d'acord amb la seva normativa
reguladora.
»4. A les societats amb participació majoritària i a les societats vinculades se'ls apliquen les limitacions
establertes pels articles 18 i 19.»

Títol III. Mesures en matèria de contractació pública

Article 159. Mesures per a promoure la lliure concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de
la Generalitat i del seu sector públic
1. Mesures de promoció de la lliure concurrència i la publicitat contractual
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1.1. L'ús de procediments que limitin la lliure concurrència, com el procediment d'urgència, les pròrrogues i les
modificacions contractuals, requereix un informe justificatiu de l'adequació de la mesura proposada amb relació
a la finalitat del contracte. Aquest informe s'ha de publicar a la Plataforma de Serveis de la Contractació
Pública i al Portal de la Transparència de la Generalitat.
1.2. En els contractes en què existeixi l'obligació de subrogació de personal, l'òrgan de contractació ha
d'establir en els plecs de clàusules penalitats per a l'empresa que no faciliti o faciliti de manera incorrecta les
dades del personal que s'ha de subrogar.
1.3. La formalització de més de dos contractes menors consecutius amb idèntic objecte i adjudicatari en un
període de temps inferior a un any o la formalització de contractes menors amb idèntic objecte i destinatari
durant tres anys consecutius requereix l'emissió d'un informe justificatiu per part de l'òrgan de contractació, en
el cas de serveis i subministraments superiors a 5.000 €, IVA exclòs, i en el cas de contractes d'obra d'un
import superior a 12.000 €, IVA exclòs. Aquest informe s'ha de publicar a la Plataforma de Serveis de la
Contractació Pública i al Portal de la Transparència de la Generalitat.
1.4. Els òrgans de contractació, en cas que detectin l'existència d'un conflicte d'interessos durant la tramitació
o execució d'un contracte, ho han de comunicar a la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta comissió, amb l'informe previ de l'òrgan competent de la Generalitat en
matèria de contractació pública, ha de determinar si existeix o no la situació de conflicte d'interessos. S'entén
que hi ha conflicte d'interessos quan es dona alguna de les situacions a què fa referència l'article 24 de la
Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública. S'ha de prestar una atenció especial als serveis públics de
l'àmbit social i sanitari adreçats a les persones.
1.5. Els òrgans de contractació han de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la
Plataforma de Serveis de la Contractació Pública de la Generalitat llevat de la informació declarada confidencial.
1.6. Els contractes que tenen per objecte tasques d'assessorament, treballs tècnics, ponències, peritatges o
similars fets per persones físiques com a membres d'un òrgan col·legiat s'han de tramitar com a contractes
menors i l'existència del contracte s'ha d'acreditar per mitjà de la designació o nomenament. El reconeixement
de l'obligació s'efectua amb la conformitat prèvia del secretari de l'òrgan col·legiat amb el servei prestat i la
factura o el document equivalent, d'acord amb les tarifes establertes en les disposicions de creació de l'òrgan.
2. Mesures de foment de l'ètica i la responsabilitat social
2.1. Els òrgans de contractació, per tal d'afavorir les empreses i entitats que tenen un nivell adequat de
compromís social, poden exigir en els plecs de clàusules administratives, ja sigui com a criteris de solvència o
com a condicions d'execució dels contractes, i amb la finalitat d'assegurar la qualitat de la prestació, que el
contractista compleixi uns requisits mínims salarials d'estabilitat i salut laboral, de responsabilitat ambiental i
de mesures de foment de la igualtat de gènere i de la conciliació personal amb relació a l'objecte del contracte.
Els criteris que s'estableixin han d'estar vinculats a l'objecte del contracte, respectar els principis d'igualtat i
no-discriminació i permetre d'obtenir l'oferta econòmicament més favorable.
2.2. El Govern, per mitjà de l'òrgan competent en matèria de contractació pública, ha de promoure, entre
altres mesures, la introducció en els plecs de clàusules de l'exigència d'una declaració responsable o bé la
inclusió d'una clàusula ètica per tal que els licitadors, adjudicataris i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometin a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin
normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
2.3. En els contractes de serveis, el pressupost de licitació ha d'incorporar tots els costos directes i indirectes
associats a la prestació del servei. Entre aquests hi han de figurar els salarials, els de seguretat social, els de
formació permanent obligatòria, els corresponents a assegurances, els de prevenció de riscos laborals, els de
vigilància de la salut i els d'uniformes del personal, quan el contracte estableixi l'obligació d'adscriure un
nombre determinat de personal a l'execució del contracte. Els costos salarials han de respectar els salaris
derivats de l'aplicació del conveni sectorial que correspongui.

Article 160. Modificació de la Llei 16/2008 amb relació a l'actuació del Govern com a òrgan de contractació
S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i
financeres, amb el text següent:
«6. No obstant el que estableix l'apartat 1, el Govern pot actuar com a òrgan de contractació amb relació a
grans projectes estratègics de caràcter horitzontal i d'especial transcendència, amb la deliberació prèvia del
Consell Tècnic, en què s'hi apreciï la concurrència de circumstàncies excepcionals.
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»En aquests supòsits, el Govern inicia la tramitació de l'expedient de contractació per mitjà d'un acord i adopta
l'acord d'adjudicació del contracte. La tramitació de l'expedient, el control de l'execució i l'exercici de la resta de
potestats que corresponen a l'òrgan de contractació corresponen al departament que el Govern determini, i
també la partida pressupostària a què s'ha d'aplicar la despesa.»

Article 161. Modificació de la Llei 3/2007 (Obra pública)
Es modifica l'apartat 5 de l'article 37 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública, que resta redactat de
la manera següent:
«5. Els contractes que tenen per objecte redactar estudis informatius i projectes o dirigir obres no poden ésser
objecte de subhastes electròniques. En els plecs de clàusules administratives particulars o el document
equivalent dels contractes que tinguin aquest objecte, el poder adjudicador pot disposar que el factor cost
pugui adoptar la forma d'un preu o cost fix sobre la base del qual els operadors econòmics competeixin
únicament en funció de criteris de qualitat.»

Part tercera. Mesures en l'àmbit del sector públic

Títol I. Mesures administratives en matèria de funció pública

Article 162. Modificació de la Llei de la funció pública
1. Es modifica la lletra a de l'apartat 3 de l'article 7 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31
d'octubre, que resta redactada de la manera següent:
«a) Emetre informe amb relació a les normes i disposicions de caràcter general en matèria de personal, amb
exclusió dels projectes de disposició d'estructura orgànica o organitzativa que no continguin mesures
específiques de personal més enllà de les afectacions que en derivin per al personal.»
2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 104 bis de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que resta redactat de la manera següent:
«2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de
carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a
què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en
pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament,
organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té
reconeguda.»

Article 163. Modificació de la Llei 2/2014 amb relació al personal directiu d'ens del sector públic i d'entitats
anàlogues
1. Es modifiquen els apartats 1.2 i 1.3 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que resten redactats de la manera
següent:
«1.2. Als efectes del que estableix aquesta disposició, són personal directiu del sector públic les persones que,
en règim de dedicació única o principal, ocupen llocs o càrrecs qualificats expressament com a directius en les
normes de creació o regulació de les entitats, que impliquen l'exercici de funcions d'especial responsabilitat
gerencial o executiva, enteses com a funcions que comporten participació directa en la definició i execució de
polítiques públiques relatives als objectius generals o estratègics i que comprometin externament
l'organització. Així mateix, actuen sota la dependència exclusiva del màxim òrgan de govern o exerceixen
funcions amb autonomia i responsabilitat limitades per les instruccions o els criteris emesos per aquests
màxims òrgans de govern.
»1.3. Per a l'exercici de les funcions directives a què fa referència aquesta disposició, el personal directiu del
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856

R

Activitats auxiliars
d’educació

Si 120 m2< superfície construïda ≤2000m2 i l’alçada
d’evacuació és <=15 m.

Activitats
artístiques,
recreatives i
d’entreteniment
93

Activitats
esportives,
recreatives i
d’entreteniment
931

S

Activitats
esportives

Si 120 m2 < superfície construïda ≤500 m2.

S’exclouen els camps de golf

Si es tracta de bugaderia no industrial: si 120 m2 <
superfície construïda ≤750 m2.

No s’inclouen les bugaderies
industrials o no comercials,
que són les que no tenen
botiga oberta al públic i es
dediquen a rentar grans lots
de roba provinents d’un sol
client, i els seus clients
principals no són particulars.

Altres serveis
96

Altres activitats de
serveis personals
960

Altres activitats de
serveis personals

9601 Rentatge i neteja
de peces tèxtils i
de pell

9602 Perruqueria i altres Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de
tractaments de
120 m2 < superfície construïda ≤750m2.
bellesa
En altres casos, si 120 < superfície construïda ≤2000
m2.
9604 Activitats de
manteniment físic

Si 120 m2 < superfície construïda ≤500 m2.

9609 Altres activitats de
serveis personals
no classificades en
altres apartats

Establiments situats sota edificis de qualsevol ús, i de Se n’exclouen les pompes
fúnebres i activitats
120 m2 < superfície construïda ≤750m2.
relacionades. Se n’exclouen
En altres casos, si 120 < superfície construïda ≤2000 les gosseres regulades per la
Llei 20/2009.
m2.

Part final. Disposicions addicionals, derogatòries i finals

Disposicions addicionals

Primera. Règim de modificació o resolució de contractes públics com a conseqüència de mesures d'estabilitat
pressupostària
1. Als efectes del que disposa la legislació de contractes del sector públic, les modificacions de contractes
administratius que es duguin a terme durant l'exercici pressupostari de 2017 derivades de l'aplicació de les
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mesures d'estabilitat pressupostària s'entenen fetes per raons d'interès públic.
2. Els plecs de clàusules administratives de les noves contractacions han d'incorporar les previsions requerides
per la legislació de contractes del sector públic respecte de l'eventual modificació o resolució contractual amb
motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin.

Segona. Condicions de reintegració a l'Administració de la Generalitat de determinats imports corresponents a
liquidacions provisionals de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1. En els casos en què les entitats locals, davant de la no realització, per desistiment de l'Administració de la
Generalitat, d'una construcció, instal·lació o obra projectada dins dels seus termes municipals, de conformitat
amb el text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, hagin de
reintegrar a l'Administració de la Generalitat els imports que aquesta hagi abonat en concepte de liquidació
provisional a compte de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el departament de la Generalitat
competent en matèria d'economia i hisenda pot condonar, de manera total o parcial, el pagament dels
interessos de demora que siguin aplicables en el cas que aquelles hagin sol·licitat l'ajornament o el
fraccionament del deute.
2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, les entitats locals han de justificar l'existència de dificultats
economicofinanceres que els impedeixen de manera transitòria fer front al deute.
3. Amb la tramitació prèvia del procediment corresponent, la persona titular del departament competent en
matèria d'economia i hisenda ha de dictar una resolució motivada atorgant o no l'ajornament o el
fraccionament i decidint els terminis de pagament, amb la determinació dels interessos de demora que
corresponguin, els quals poden ésser condonats totalment o parcialment, d'acord amb el que estableixen els
apartats 1 i 2.

Tercera. Programació dels llocs escolars per al curs 2017-2018
La programació de llocs escolars de P3 en la preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 per als centres de
titularitat del Departament d'Ensenyament s'ha de basar en el principi de continuïtat respecte a l'oferta actual,
per la qual cosa s'ha de garantir l'entrada d'alumnes als grups actualment en funcionament. Tenint en compte
els acords establerts en la Comissió Mixta formada pel Departament d'Ensenyament, la Federació de Municipis
de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis s'han d'atendre les excepcions pactades amb els ajuntaments
i els serveis territorials per tal de donar valor al diàleg i consens establert entre administracions.

Quarta. Concerts educatius
1. No es poden concertar noves línies en centres ordinaris de titularitat privada per al curs escolar 2017-2018.
2. Per a modificar els concerts educatius existents, un cop finit el període de preinscripció d'alumnes per al curs
2016-2017, i en funció de les dades de preinscripció, el Departament d'Ensenyament, abans que s'iniciï el
període de matriculació, ha d'emetre la resolució definitiva de les modificacions dels concerts educatius per als
ensenyaments obligatoris i per a l'educació infantil de segon cicle, que es s'ha de publicar en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Cinquena. Pla pilot de selecció de substituts
Resta suspès el desplegament del Pla pilot de substituts (PDI). El Govern ha de compartir amb els membres de
la comunitat educativa que es determinin (sindicats i altres) l'anàlisi dels aspectes que es considerin
convenients relatius a la seva aplicació, i si s'escau, revisar-los, respectant en tot cas els principis d'objectivitat
en la valoració dels mèrits i la capacitat dels aspirants, de transparència i de publicitat, i vetllant per una
òptima qualitat educativa, el millorament de l'atenció als alumnes i el respecte als projectes educatius i a
l'autonomia dels centres.

Sisena. Aigües Ter-Llobregat
El Govern, en el cas que el Tribunal Suprem confirmi la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que declara la nul·litat de l'adjudicació del contracte de serveis d'abastament d'aigua en alta Ter-
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