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LLEI
514233."fgn":"fg"lwp{."fg"oqfkÝecek„"fg"nc"Nngk"3;14232."fgn"9"fg"lwp{."fg"tgiwncek„"
fg"nÓkorquv"uqdtg"uweeguukqpu"k"fqpcekqpu0

EL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Ukc"pqvqtk"c"vqvu"gnu"ekwvcfcpu"swg"gn"Rctncogpv"fg"Ecvcnwp{c"jc"crtqxcv"k"lq."gp"
pqo"fgn"Tgk"k"fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"87"fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"
Ecvcnwp{c."rtqowniq"nc"ugi¯gpv

LLEI

Rtg§odwn

Gn"ukuvgoc"fg"hkpcp›cogpv"xkigpv."k"eqpetgvcogpv"gn"tfliko"fg"eguuk„"fg"vtkdwvu."
fgvgtokpc"swg"nÓGuvcv"fiu"gn"vkvwnct"fg"nÓkorquv"swg"itcxc"ngu"uweeguukqpu."k"eqpug-
i¯gpvogpv"pq"rgtogv"c"ngu"eqowpkvcvu"cwv”pqogu"uwrtkokt/nq"q"fgtqict/nq."uk"dfi"
gnu"cvqtic"§ornkgu"eqorgvflpekgu"pqtocvkxgu0

Gp"cswguv"octe"eqorgvgpekcn."nc"Igpgtcnkvcv"rqv"kpvtqfwkt"oqfkhkecekqpu"gp"gnu"
gngogpvu"fg"swcpvkhkecek„"fgn"vtkdwv"Îguvcdnkogpv"fg"tgfweekqpu"fg"nc"dcug"korqucdng."
hkzcek„"fg"nc"vctkhc"k"fgnu"eqghkekgpvu"ownvkrnkecfqtu"k"crtqxcek„"fg"dqpkhkecekqpu"
k"fgfweekqpu"fg"nc"swqvcÎ."fg"ocpgtc"swg."ugpug"uwrtkokt"nÓkorquv."rqv"crtqxct"
fgvgtokpcfgu"pqtogu"swg"dgpghkek•p"gurgekcnogpv"gnu"eqpvtkdwgpvu"swg"tgdkp"jgtflp-
ekgu"fgnu"hcoknkctu"ofiu"rtqrgtu<"ckz‡."tgfwkpv"ugpukdngogpv"gn"equv"hkuecn"fÓcswguvgu"
vtcpuokuukqpu."gu"ictcpvgkz"swg."gp"ecu"fg"oqtv."gn"rcvtkoqpk"crngicv"cn"nncti"fÓwpc"
xkfc"gu"rwiwk"ocpvgpkt"gp"nÓgpvqtp"hcoknkct0

Gp"gnu"fcttgtu"vgoru."wpc"itcp"rctv"fg"nc"ekwvcfcpkc"jc"rqucv"gp"s¯guvk„"nc"tgiwncek„"
crnkecdng"c"Ecvcnwp{c"fg"nÓkorquv"swg"itcxc"ngu"uweeguukqpu."gp"xktvwv"fg"nc"swcn"gpectc"
ug"uqvogvgp"fgvgtokpcfgu"jgtflpekgu"c"wp"itcxcogp"hqt›c"korqtvcpv."rgt"vcn"eqo"
gu"rgtegr"eqo"wp"itgwig"eqorctcvkw"gn"hgv"swg"gnu"ekwvcfcpu"fg"Ecvcnwp{c"guvkiwkp"
uqvoguqu"c"wp"vtkdwv"swg"gp"cnvtgu"vgttkvqtku"jc"guvcv"tgfw•v"fg"ocpgtc"uwduvcpekcn"
swcpv"c"ngu"vtcpuokuukqpu"swg"gu"rtqfwgkzgp"gpvtg"gnu"hcoknkctu"ofiu"rtqrgtu0

Nc"rtgugpv"nngk."fqpeu."oqfkhkec"fqu"rwpvu"fg"nc"Nngk"3;14232."fgn"9"fg"lwp{."fg"
tgiwncek„"fg"nÓkorquv"uqdtg"uweeguukqpu"k"fqpcekqpu<"fÓwpc"dcpfc."etgc"wpc"dqpkhk-
ecek„"fgn";;'"fg"nc"swqvc"fg"nÓkorquv"fg"uweeguukqpu"rgt"c"ngu"vtcpuokuukqpu"c"hcxqt"
fgn"e”plwig."fgnu"fguegpfgpvu"q"fgnu"cuegpfgpvu"Îfiu"c"fkt."c"hcxqt"fgnu"eqpvtkdwgpvu"
fgnu"itwru"fg"rctgpvkw"K"k"KKÎ."k"vcodfi"rgt"c"ngu"swcpvkvcvu"swg"cswguvu"eqpvtkdwgpvu"
rgtegdkp"eqo"c"dgpghkekctku"fÓcuugiwtcpegu"fg"xkfc="fÓcnvtc"dcpfc."rgn"swg"hc"c"ngu"
tgfweekqpu"crnkecdngu"c"nc"dcug"korqucdng."cxcp›c"c"nÓ3"fg"igpgt"fg"4233"nc"vgtegtc"k"
fcttgtc"hcug"fg"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"itcfwcn"fgnu"korqtvu"fg"nc"tgfweek„"rgt"rctgpvkw"
k"fg"nc"tgfweek„"cffkekqpcn0

Ctvkeng"3
Cffkek„"fÓwp"ctvkeng"c"nc"Nngk"3;14232
UÓchgigkz"wp"ctvkeng."gn"7:"bis."c"nc"Nngk"3;14232."fgn"9"fg"lwp{."fg"tgiwncek„"fg"
nÓkorquv"uqdtg"uweeguukqpu"k"fqpcekqpu."cod"gn"vgzv"ugi¯gpv<

ÐCtvkeng"7:"bis0"Dqpkhkecek„"fg"nc"swqvc"vtkdwv§tkc
ÑGnu"eqpvtkdwgpvu"fgnu"itwru"K"k"KK"rqfgp"crnkect"wpc"dqpkhkecek„"fgn";;'"fg"nc"
swqvc"vtkdwv§tkc"fg"nÓkorquv"uqdtg"uweeguukqpu"gp"ngu"cfswkukekqpu"rgt"ecwuc"fg"oqtv."
kpenqugu"ngu"swcpvkvcvu"rgtegdwfgu"rgnu"dgpghkekctku"fÓcuugiwtcpegu"fg"xkfc"swg"
uÓcewowngp"c"nc"tguvc"fg"dfipu"k"ftgvu"swg"kpvgitgp"nnwt"rqtek„"jgtgfkv§tkc0Ñ

DISPOSICIONS
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Ctvkeng"4
OqfkÝecek„"fg"nc"fkurqukek„"Ýpcn"rtkogtc"fg"nc"Nngk"3;14232
30" UÓchgigkz"wp"pqw"crctvcv."nÓ3"bis."c"nc"fkurqukek„"hkpcn"rtkogtc"fg"nc"Nngk"3;14232."
cod"gn"vgzv"ugi¯gpv<

“1 bis0"Gp"cnn”"swg"fkurquc"nÓctvkeng"7:"bis."cswguvc"nngk"uÓcrnkec"cnu"hgvu"korqucdngu"
ogtkvcvu"c"rctvkt"fg"nÓ3"fg"igpgt"fg"42330Ñ
40" Gu"oqfkhkec"nÓcrctvcv"4"fg"nc"fkurqukek„"hkpcn"rtkogtc"fg"nc"Nngk"3;14232."swg"
tguvc"tgfcevcv"fg"nc"ocpgtc"ugi¯gpv<
Ð40" Gnu"korqtvu"fg"nc"tgfweek„"rgt"rctgpvkw"k"gnu"korqtvu"o§zkou"fg"nc"tgfweek„"
cffkekqpcn"fg"nc"dcug"korqucdng"fg"nÓkorquv"uqdtg"uweeguukqpu"k"fqpcekqpu"gpvtgp"
gp"xkiqt"itcfwcnogpv."gp"hwpek„"fg"nc"fcvc"fg"ogtkvcek„"fgn"hgv"korqucdng<
Ñc+"Rgt"cnu"hgvu"korqucdngu"ogtkvcvu"gpvtg"nÓ3"fg"igpgt"fg"4232"k"gn"52"fg"lwp{"fg"
4232."uÓcrnkec"gn"47'"fgnu"korqtvu"swg"guvcdngkzgp"gnu"ctvkengu"4"k"520
Ñd+"Rgt"cnu"hgvu"korqucdngu"ogtkvcvu"gpvtg"nÓ3"fg"lwnkqn"fg"4232"k"gn"53"fg"fgugodtg"
fg"4232."uÓcrnkec"gn"84.7'"fgnu"korqtvu"swg"guvcdngkzgp"gnu"ctvkengu"4"k"520
Ñe+"Rgt"cnu"hgvu"korqucdngu"ogtkvcvu"c"rctvkt"fg"nÓ3"fg"igpgt"fg"4233."uÓcrnkec"gn"
322'"fgnu"korqtvu"swg"guvcdngkzgp"gnu"ctvkengu"4"k"520Ñ

Ctvkeng"5
OqfkÝecek„"fg"nc"fkurqukek„"Ýpcn"ugiqpc"fg"nc"Nngk"3;14232
Gu"oqfkhkec"nc"fkurqukek„"hkpcn"ugiqpc"fg"nc"Nngk"3;14232."swg"tguvc"tgfcevcfc"fg"
nc"ocpgtc"ugi¯gpv<
ÐGn"Iqxgtp"jc"fÓcrtqxct"cdcpu"fg"nÓ3"fg"pqxgodtg"fg"4233"gn"fgetgv"swg"fqpk"
eqornkogpv"cnu"ocpfcvu"gzrtguuqu"fg"fgurngicogpv"tgincogpvctk"swg"eqpvfi"cswguvc"
nngk0Ñ

DISPOSICIÓ FINAL

Gpvtcfc"gp"xkiqt

Cswguvc"nngk"gpvtc"gp"xkiqt"nÓgpfgo§"fÓjcxgt"guvcv"rwdnkecfc"gp"gn"Fkctk"Qhkekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

Rgt"vcpv."qtfgpq"swg"vqvu"gnu"ekwvcfcpu"cnu"swcnu"ukiwk"fÓcrnkecek„"cswguvc"Nngk"
eqqrgtkp"cn"ugw"eqornkogpv"k"swg"gnu"vtkdwpcnu"k"ngu"cwvqtkvcvu"cnu"swcnu"rgtvqswk"nc"
hcekp"eqornkt0

Rcncw"fg"nc"Igpgtcnkvcv.":"fg"lwp{"fg"4233

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Rtgukfgpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c

ANDREU MAS-COLELL

Eqpugnngt"fÓGeqpqokc"k"Eqpgkzgogpv
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LEI
514233."fgvj":"fg"lwpj."fg"oqfkÝecekqp"fgtc"Ngk"3;14232."fgvj"9"fg"lwpj."fg"tgiw-
ncekqp"fgt"kor”uv"fg"uweeguukqpu"g"fqpcekqpu0

ETH PRESIDENT  
DERA GENERALITAT DE CATALONHA

Ukiwg"pqv”tk"c"vqvk"gu"ekwvcfcpu"swÓgvj"Rctncogpv"fg"Ecvcnqpjc"c"crtqxcv"g"lq."gp"
p”o"fgvj"Tgk"g"fÓce”tf"vcod"›”"swÓguvcdn‡u"gt"ctvkeng"87"fgt"Guvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"
Ecvcnqpjc."rtqowniwk"gtc"ugi¯gpvc

LEI

Rtgcodwn

Gvj"ukuvfloc"fg"hkpcp›cogpv"gp"xkiqt."g"eqpetflvcogpvu"gvj"tgiko"fg"eguukqp"fg"
vtkdwvu."fgvgtokpg"swÓgt"Guvcv"gk"gvj"vkvwnct"fgt"kor”uv"swg"itcwg"gu"uweeguukqpu."
g"eqpugswgpvogpv"pqp"rgtogv"cu"eqowpkvcvu"cwvqp”ogu"uwrtkokt/nq"q"cdqnkt/nq."
gpectc"swg"ngu"cwvtgig"corngu"eqorgvfipekgu"pqtocvkwgu0

Gp"ciwguv"octe"eqorgvgpekcw."gtc"Igpgtcnkvcv"r”v"kpvtqfwukt"oqfkhkecekqpu"
gpgu"gngogpvu"fg"swcpvkhkecekqp"fgvj"vtkdwv"Îguvcdnkogpv"fg"tgfweekqpu"fgtc"dcuc"
korqucdnc."hkzcekqp"fgtc"vctkhc"g"fgu"eqghkekgpvu"ownvkrnkecfqtu"g"crtqdcekqp"fg"
dqpkhkecekqpu"g"fgfweekqpu"fgtc"sw”vcÎ."fg"ocpfltc"swg."ugpug"uwrtkokt"gt"kor”uv."
r”v"crtqxct"fgvgtokpcfgu"pqtogu"swg"dgpghkekgp"oflu"swg"oflu"gu"eqpvtkdwcdngu"swg"
tgdgp"gtgvcvigu"fgnu"hcoknjcwu"oflu"rtqrfcpu<"cvcw."gp"vqv"tgfwukt"ugpukdncogpv"gvj"
e”uv"hkuecw"fÓciwguvgu"vtcpuokuukqpu."ug"ictcpv‡u"swg."gp"ecu"fg"o”tv."gt"cwxkcvig"
cocuucv"cvj"nqpi"fÓwc"xkfc"ug"rqiwg"ocpvkgt"gp"gpvqtp"hcoknjcw0

Gpgu"fcttfltk"vgoruk."wc"itcpc"rctv"fgtc"ekwvcfcpkc"c"ogvwv"gp"swguvkqp"gtc"tgiw-
ncekqp"crnkecdnc"gp"Ecvcnqpjc"fgt"kor”uv"swg"itcwg"gu"uweeguukqpu."gp"xgtvwv"fgtc"
swcw"gpectc"ug"uqogvgp"fgvgtokpcfk"gtgvcvigu"c"wc"ectic"h”t›c"korqtvcpvc."rgt"vcw"
eqoc"ug"rgtegr"eqoc"wp"itflwig"eqorctcvkw"gvj"jflv"swÓgu"ekwvcfcpu"fg"Ecvcnqpjc"
ukiwgp"uqogvwfk"c"wp"vtkdwv"swÓgp"fÓcwvk"vgttkv”tku"c"guvcv"tgfwukv"fg"ocpfltc"uwdu-
vcpekcw"gp"›”"swg"vcpj"cu"vtcpuokuukqpu"swg"ug"rtqfwukuugp"gpvtg"gu"hcoknjcwu"oflu"
rtqrfcpu0

Gtc"rtgugpvc"ngk."fqpswgu."oqfkhkswg"fwu"rwpvu"fgtc"Ngk"3;14232."fgvj"9"fg"lwpj."fg"
tgiwncekqp"fgt"kor”uv"fg"uweeguukqpu"g"fqpcekqpu<"fÓwc"dcpfc."etgg"wc"dqpkhkecekqp"
fgvj";;'"fgtc"sw”vc"fgt"kor”uv"fg"uweeguukqpu"gpv§u"vtcpuokuukqpu"gp"hcxqt"fgvj"
eqplwpv."fgu"fguegpfgpvu"q"fgu"cuegpfgpvu"Îgk"c"f‡fgt."gp"hcxqt"fgu"eqpvtkdwcdngu"
fgu"itqru"fg"rctgpvcv"K"g"KKÎ."g"vcpdgp"gpv§u"swcpvkvcvu"swÓciwguvk"eqpvtkdwcdngu"
rgtegdgp"eqoc"dgpghkekctku"fÓcuugiwtcpegu"fg"xkfc="fÓcwvc"dcpfc."rgt"›”"swÓgk"fgu"
tgfweekqpu"crnkecdngu"ctc"dcuc"korqucdnc."cwcpeg"ct"3"fg"iflt"fg"4233"gtc"vtgucw"g"
fcttfltc"hcuc"fgtc"gpvtcfc"gp"xkiqt"itcfwcw"fgu"kor”tvu"fgtc"tgfweekqp"rgt"rctgpvcv"
g"fgtc"tgfweekqp"cffkekqpcw0

Ctvkeng"3
Cffkekqp"fÓwp"ctvkeng"ctc"Ngk"3;14232
UÓcjki"wp"ctvkeng."gvj"7:"bis."ctc"Ngk"3;14232."fgvj"9"fg"lwpj."fg"tgiwncekqp"fgt"
kor”uv"fg"uweeguukqpu"g"fqpcekqpu."fcod"gvj"vflzvg"ugi¯gpv<

ÐCtvkeng"7:"bis0"Dqpkhkecekqp"fgtc"sw”vc"vtkdwv§tkc
ÑGu"eqpvtkdwcdngu"fgu"itqru"K"g"KK"r”fgp"crnkect"wc"dqpkhkecekqp"fgvj";;'"fgtc"
sw”vc"vtkdwv§tkc"fgt"kor”uv"fg"uweeguukqpu"gpgu"cswgukogpvu"rgt"ecwuc"fg"o”tv."
kpenwfkfgu"gu"swcpvkvcvu"rgtegdwfgu"rgu"dgpghkekctku"fÓcuugiwtcpegu"fg"xkfc"swg"
uÓcewowngp"ctc"tfluvc"fg"dgpu"g"ftgvu"swÓkpvflitgp"gtc"uwc"rqtekqp"gtgfkv§tkc0Ñ
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Ctvkeng"4
OqfkÝecekqp"fgtc"fkurqukekqp"Ýpcw"rtwofltc"fgtc"Ngk"3;14232
30" UÓcjki"wp"pcw"crctvcv."gt"3"bis."ctc"fkurqukekqp"hkpcw"rtwofltc"fgtc"Ngk"3;14232."
fcod"gvj"vflzvg"ugi¯gpv<

“1 bis0"Gp"cswgt”"swg"fkur”ug"gt"ctvkeng"7:"bis."ciwguvc"ngk"uÓcrnkswg"cu"jflvu"korq-
ucdngu"ogtkvcvu"c"eqorfct"fgt"3"fg"iflt"fg"42330Ñ
40" Ug"oqfkhkswg"gt"crctvcv"4"fgtc"fkurqukekqp"hkpcw"rtwofltc"fgtc"Ngk"3;14232."
swg"tfluvg"tgfkikv"fgtc"ocpfltc"ugi¯gpvc<
Ð40"Gu"kor”tvu"fgtc"tgfweekqp"rgt"rctgpvcv"g"gu"kor”tvu"oczkou"fgtc"tgfweekqp"
cffkekqpcw"fgtc"dcuc"korqucdnc"fgt"kor”uv"fg"uweeguukqpu"g"fqpcekqpu"gpvtgp"gp"
xkiqt"itcfwcwogpv."gp"hqpekqp"fgtc"fcvc"fg"ogtkvcekqp"fgvj"jflv"korqucdng<
Ñc+"Gpv§u"jflvu"korqucdngu"ogtkvcfk"gpvtg"gt"3"fg"iflt"fg"4232"g"gvj"52"fg"lwpj"fg"
4232."uÓcrnkswg"gvj"47'"fgu"kor”tvu"swÓguvcdnkuugp"gu"ctvkengu"4"g"520
Ñd+"Gpv§u"jflvu"korqucdngu"ogtkvcfk"gpvtg"gt"3"fg"lwpjuflic"fg"4232"g"gvj"53"fg"
fgugog"fg"4232."uÓcrnkswg"gvj"84.7'"fgu"kor”tvu"swÓguvcdnkuugp"gu"ctvkengu"4"g"520
Ñe+"Gpv§u"jflvu"korqucdngu"ogtkvcfk"c"eqorfct"fgt"3"fg"iflt"fg"4233."uÓcrnkswg"gvj"
322'"fgu"kor”tvu"swÓguvcdnkuugp"gu"ctvkengu"4"g"520Ñ

Ctvkeng"5
OqfkÝecekqp"fgtc"fkurqukekqp"Ýpcw"fwucw"fgtc"Ngk"3;14232
Ug"oqfkhkswg"gtc"fkurqukekqp"hkpcw"fwucw"fgtc"Ngk"3;14232."swg"tfluvg"tgfkikfc"
fgtc"ocpfltc"ugi¯gpvc<
ÐGvj"Iqxfltp"c"fÓcrtqxct"cdcpu"fgt"3"fg"pqxgog"fg"4233"gvj"fgetflv"swg"fqpiwg"
eqornkogpv"cu"ocpfcvu"gzrtfluuk"fg"fgurngicogpv"tgincogpvctk"swg"eqpvgp"ciwguvc"
ngk0Ñ

DISPOSICION FINAU

Gpvtcfc"gp"xkiqt

Ciwguvc"ngk"gpvtg"gp"xkiqt"nqpfgocp"fÓcwgt"guvcv"rwdnkecfc"gp"Fkctk"Qhkekcn"fg"
nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

Rgt"vcpv."qtfgpk"c"vqvk"gu"ekwvcfcpu"cu"swcwu"ukiwg"fÓcrnkecekqp"ciwguvc"Ngk"eq-
qrfltgp"cvj"u”p"eqornkogpv"g"swÓgu"vtkdwpcwu"g"gu"cwvqtkvcvu"cu"swcwu"rgtv”swg"nc"
jfluswgp"eqornkt0

Rcnck"fgtc"Igpgtcnkvcv.":"fg"lwpj"fg"4233

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Rtgukfgpv"fgtc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnqpjc

ANDREU MAS-COLELL

Eqpugnjflt"fÓGeqpqokc"k"Eqpgkujgp›c
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