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POSICIONAMENT DE CIU DAVANT DE LLEIS ESTATALS I PROJECTES 

DE LLEI QUE VULNEREN EL NOU ESTATUT 
El passat 8 de gener CIU va fer pública una relació d’iniciatives estatals que 
vulneraven la distribució competencial que estableix el nou estatut d’autonomia 
de Catalunya. 
La llista contenia 23 iniciatives, 11 d’elles són projectes de llei que ja han estat 
aprovats pel Congrés del Diputats, 9 són projectes de llei en tramitació i 3 
corresponen a reial Decrets lleis entre. 
 
A.- Dels 11 projectes de llei aprovats pel Congrés dels Diputats 9 ho van ser 
amb els vots favorables de CIU. 
• Llei por la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de 

representació, determinació de les condicions de treball i participació del 
personal al servei de les Administracions Públiques. 

• Llei por la que se modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 
• Llei Orgànica de reforma de la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, 

complementaria de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.  
• Llei de reforma de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat 

Pressupostària. 
• Llei Orgànica d’Educació  
• Llei de publicitat i comunicació institucional. 
• Llei por la qual es deroga la Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la qual 

s’estableixen les bases del règim jurídic de les Cambres Agràries. 
• Llei per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos 

de efecte hivernacle. 
• Llei d’horaris comercials 
 
B.- Dels 9 projectes de llei en tramitació, 
 
CIU no ha presentat esmena a la totalitat en 6 d’ells, 
• Projecte de Llei de modificació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de 

règim econòmic i de prestació de serveis en els ports d’interès 
general. 

• Projecte de Llei per la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en 
matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat. 

• Projecte de Llei por la qual es reconeix i regula la llengua de signes 
espanyola i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les 
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordocegues. 

• Projecte de Llei Orgànica per la que es modifica la Llei Orgànica 2/1979, de 
3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

• Projecte de Llei de Modificació de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

• Projecte de Llei de Defensa de la Competència. 
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CIU va votar en contra d’esmenes a la totalitat presentades per altres grups en 
2 projectes de llei, 
• Projecte de Llei Orgànica de modificació de la Llei 6/1985, de 1 de juliol, del 

Poder Judicial, en matèria de justícia de proximitat i Consells de Justícia. 
• Llei Orgànica per la qual es modifica la llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 

Poder Judicial (Cassació) 
 
 
 
Per tant, tot i haver advertit que 23 iniciatives estatals vulneren 
competències de la Generalitat d’acord amb la distribució competencial 
que estableix el nou Estatut, CIU ha donat suport a la tramitació o 
aprovació de 17 d’aquestes iniciatives.   
 
 


