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Valoració de CCOO sobre la LLEI ÒMNIBUS 
 

 
CCOO de Catalunya ha fet pública la seva valoració negativa sobre l’avantprojecte de 
Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat 
econòmica, més coneguda com a "Llei òmnibus", presentada per la Generalitat. 
 
Consideracions generals  
 

 Manca de transparència i desconsideració cap als àmbits de participació institucional. Aquestes 
mesures no s’havien comentat en cap àmbit de participació institucional.  

 L’avantprojecte no presenta cap justificació tècnica ni econòmica que justifiqui ni demostri la 
bondat de les mesures que es plantegen.  

 Moltes de les mesures no tenen res a veure ni amb l’agilitat ni amb la millora de l’economia, 
ans al contrari signifiquen un retorn a models fracassats com és el cas de la política industrial.  

 Comporten una pèrdua de garanties i drets dels ciutadans i ciutadanes i un retrocés greu en 
temes socials i mediambientals.  

 S’eliminen drets que s’havien regulat mitjançant lleis del Parlament de Catalunya desplegant el 
capítol de drets i deures de l’Estatut (habitatge, medi ambient,..). Suposa buidar de contingut el 
capítol de drets i deures del Estatut.  

 S’eliminen controls democràtics i parlamentaris i es limita, quan no es suprimeix, la participació 
institucional dels agents socials.  

 
 AMB AQUESTES MESURES ES VOL IMPLANTAR UN CANVI DE MODEL ON PRIMEN ELS 

NEGOCIS SOBRE ELS DRETS SOCIALS I LA PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT.  
 
Política industrial  
 

 Es deroga íntegrament la Llei de Política industrial, una llei recentment aprovada. És 
suprimeixen instruments creats per a la reactivació industrial pactats amb sindicats i empresaris 
i es torna al principi de que “la millor política industrial és la que no existeix” de tan mal record.  

 L’agència de Suport a l’Empresa Catalana ja existia a partir de la llei de Política industrial. Al 
derogar aquesta llei s’ha de tornar a crear i no es preveu expressament la participació dels 
agents socials en el Consell d’Administració.  

 Es buida de competències i continguts l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.  
 
Sanitat  
 
Es vol canviar el model de sanitat pública i universal. S’atempta contra el principi d’equitat i és un pas 
cap a la mercantilització de la sanitat.  
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 Es regula que per tenir accés a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut 

s’ha de portar empadronat 6 mesos. Això trenca el principi d’universalitat del sistema sanitari, 
discrimina i perjudica als sectors socials més vulnerables, alhora que incompleix la llei 
d’estrangeria i la de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.  

 Es permet que s’utilitzin privadament les instal·lacions i els centres públics sanitaris. Quan hi ha 
a Catalunya un important problema de llistes d’espera per a la prestació de serveis sanitaris 
essencials, aquesta mesura donaria lloc a greus situacions d’inequitat, ja que hauria diferents 
nivells de prestacions en els centres i serveis de la sanitat pública en funció de la capacitat 
econòmica dels ciutadans que els necessiten.  

 
Serveis Socials  
 

 Es vol eliminar, com a condició per a la necessària acreditació per a prestar qualsevol servei 
social, la garantia d’unes condicions laborals homogènies entre el personal i els professionals 
de les entitats integrades a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.  

 
Acollida d’immigrants  
 

 Es vol endarrerir l’aprovació dels Estatuts de l’Agència de Migracions de Catalunya 3 anys. Si 
aquesta Agència no existeix o no funciona no hi hauran polítiques d’acollida durant els propers 
3 anys.  

 
Habitatge  
 

 L’habitatge s’entén com una realitat d’interès econòmic i perd la dimensió de dret social.  
 Amb els canvis que es plantegen qualsevol habitatge protegit, a petició dels propietaris, es 

podrà desqualificar abans de 30 anys i, els habitatges protegits construïts en sòls qualificats, 
quedaran desqualificats als 30 anys. Es torna al “model anterior” de fomentar habitatge protegit 
amb voluntat de privatitzar-lo quan abans millor.  

 S’obre la possibilitat d’adjudicar els habitatges protegits de nova construcció fora del registre, 
dificultant-ne el control i la transparència.  

 S’elimina la possibilitat d’establir reserves per habitatge protegit en el sòl urbà consolidat.  
 Es deixa fora del Consell Assessor de l’Habitatge als sindicats, les associacions de 

consumidors, la Federació de Cooperatives d’Habitatge, el moviment veïnal,... Aquests sectors 
estaran representats en funció de la voluntat del Govern.  

 S’exclou a les entitats de caràcter social (per exemple les entitats vinculades als Sindicats) de 
la venda directa de sòl públic per part de les Administracions públiques i l’Incasol.  

 
Urbanisme  
 

 S’esmena de forma contundent la recentment aprovada llei d’urbanisme . Aquest canvi 
d’orientació de la política urbanística tendeix a desmantellar garanties socials i mesures que 
s’havien posat per tal de racionalitzar una realitat urbanística abusivament expansiva.  

 Es redueixen els deures i les càrregues urbanístiques de propietaris i promotors.  
 S’elimina l’obligatorietat d’incorporar als plans urbanístics l’informe de sostenibilitat ambiental.  
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Transport  
 

 La falta de justificació de les modificacions que es fan a la determinació de les quanties de les 
tarifes de transport de viatgers per carretera, és un motiu de preocupació, ja que podria tenir 
conseqüències negatives sobre les empreses, els usuaris i els treballadors d’aquests serveis.  

 Es suprimeix la Comissió de Transports de Catalunya que és l’òrgan consultiu i assessor de la 
Generalitat en matèria de transports de viatgers per carretera (l’informe previ d’usuaris i 
treballadors en les concessions de noves llicències d’operador, etc).  

 S’elimina la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en el 
Consell d’Administració dels Aeroports de Catalunya i en el Consell Assessor dels Ports de 
Catalunya.  

 
Comerç  

 
 Es rebaixen les quanties de les multes per incompliment de les lleis de l’àmbit del comerç fent 

que resulti més barat pagar la multa que complir la llei.  
 Es modifica la llei d’horaris comercials i l’1 de maig i l’onze de setembre deixen de tenir la 

consideració de festius a efectes comercials. Comissions entén que per la seva transcendència 
ambdues dates han de continuar amb el mateix estatus que fins ara i només aquelles persones 
que presten uns serveis essencials haurien de treballar.  

 Es suprimeix la participació de les organitzacions sindicals més representatives i de les 
organitzacions professionals agràries en el Consell de Direcció de l’Agència Catalana de 
Consum.  

 
Medi ambient  

 
 Es subordina la protecció del medi ambient a l’activitat econòmica.  
 Certes activitats empresarials deixen de tenir l’obligació de presentar avaluació d’impacte 

ambiental amb la qual cosa és poden produir danys irreversibles.  
 Es rebaixen els requeriments a activitats ramaderes de potencial incidència sobre l’entorn 

(granges d’aviram o de porcs)  
 S’apunta cap a una reducció de les capacitats de gestió de l’empresa pública d’Aigües Ter-

Llobregat i, en conseqüència, al pas previ per a la seva desaparició com a eina de gestió 
pública.  

 S’eliminen els consells de conca i es limita en les seves competències el Consell per a l’Ús 
Sostenible de l’Aigua.  

 Es redueix el control sobre el transport de tot tipus de residus i sobre la incineració de certes 
deixalles desincentivant la qualitat del servei i incrementant els riscos d’incidents.  

 Es rebaixa la responsabilitat del productor de residus potenciant la competència per raó del seu 
preu per sobre dels principis de qualitat, proximitat i sostenibilitat ambiental.  

 Desapareix el Consell Assessor de la Gestió de Residus Industrials.  
 S’elimina la participació directa del Sindicats dins el Consell de l’Agència de Residus de 

Catalunya a l’igual que en el Consell per a la Prevenció i Gestió dels Residus.  
 
Cultura  

 
 Es fan importants canvis en l’àmbit de la cultura, els quals afecten, entre d’altres, a la Institució 

de les Lletres catalanes que perd la seva autonomia.  
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