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DICTAMEN 23/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures 
fiscals i financeres. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, per delegació del Ple, la Comissió Executiva del 
Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 
d’octubre del 2009, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 13 d’octubre del 2009 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del 
dictamen, de caràcter preceptiu, i pel tràmit d’urgència, previ a la tramitació 
de l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres. 
 
L’Avantprojecte de llei es va acompanyar d’una memòria justificativa, d’una 
memòria econòmica i d’un resum de continguts. 
 
La Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el dia 22 
d’octubre i va elaborar la proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, de vint-i-sis articles englobats 
en dos títols, el primer de mesures fiscals i el segon de mesures relatives al 
règim jurídic de les finances públiques, de tres disposicions addicionals, 
d’una disposició transitòria, d’una disposició derogatòria i de dues 
disposicions finals. 
 
El títol I s’estructura  en dos capítols, el primer referit a modificacions de 
taxes i el segon als tributs cedits. El capítol I consta només d’una secció que 
s’estructura a la vegada en 12 subseccions. La dotzena de subseccions 
d’aquest capítol regulen o modifiquen les taxes pagades per diversos 
motius, que van des del règim de beneficis fiscals que de manera general 
s’aplica al conjunt de taxes que gestiona la Generalitat de Catalunya fins a 
l’accés a la Universitat, passant per la concessió d’autoritzacions de treball 
als estrangers, l’emissió de certificats de coneixement del català, la 
concessió de permisos per a concursos de pesca, de permisos de pesca, de 
permisos de caça major i menor dins de reserves, caça d’ocells aquàtics i 
caça major dins de zones de caça controlada, l’expedició de llicències de 
caça, l’expedició de matrícules d’àrees de caça, el precinte d’arts per a la 
caça,  els serveis prestats per la Direcció General de Dret i Entitats 
jurídiques, els serveis prestats pel Consell Català de Producció Integrada, i 
els productes emparats.  
 
El capítol II s’estructura a la vegada en dues seccions. La secció primera 
regula les noves deduccions aplicables a l’impost sobre la renda de les 
persones físiques per inversions directes en entitats de recent creació o per 
la compra d’accions d’empreses que cotitzen al segment d’empreses en 
expansió del Mercat Alternatiu Borsari. La segona secció regula un 
ajornament excepcional en el pagament de l’impost sobre successions i 
donacions. 
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El títol II consta de tres capítols, el primer dels quals regula l’àmbit de la 
gestió financera i control, el segon fa referència a les normes patrimonials i, 
finalment, el tercer inclou altres modificacions de lleis substancials.  
 
El capítol I inclou una modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, amb l’objectiu de donar caràcter permanent a l’obligació de les 
entitats autònomes, empreses de la Generalitat i societats, consorcis, 
fundacions i altres entitats on participi la Generalitat d’informar el 
Departament d’Economia i Finances sobre les disposicions que efectuïn de 
les operacions d’endeutament formalitzades i de l’aplicació que se’n faci. 
També es regula l’activitat dels representants de la Generalitat en aquestes 
entitats per tal d’augmentar la capacitat de control que exerceix el 
Departament d’Economia i Finances en matèria d’endeutament o 
transmissions patrimonials. 
 
El capítol II modifica el Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, amb 
l’objectiu d’actualitzar els valors patrimonials que estableix el text refós de la 
llei de patrimoni i que no s’havien modificat des de l’any 1988, i el de facilitar 
l’accés als licitadors i l’adjudicació en els processos de subhasta, entre 
altres. També modifica la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i dipòsit 
de finances dels contractes de lloguer de finques urbanes i modificació de la 
Llei 24/1991, de l’habitatge, amb un increment del valor de les multes i els 
recàrrecs.  Finalment, al capítol III, a la secció primera es modifica la Llei 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats per ampliar el termini per emetre els 
informes relatius al professorat lector i al professorat col·laborador; a la 
secció segona, es modifica la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la 
informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la Llei 
19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya, per tal de 
donar la condició de mitjà propi de la Generalitat de Catalunya a aquests 
dos instituts; a la secció tercera es modifica el Decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, del text refós de la Llei d’urbanisme a fi i efecte d’aclarir la 
regulació establerta en aquella norma; a la secció quarta s’incrementa fins a 
50 euros l’import de la multa estipulada per viatjar sense bitllet en transports 
públics; a la secció cinquena es modifica la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de 
Ports de Catalunya per adequar les tarifes existents en taxes portuàries de 
naturalesa tributaria i garantir-ne l’aplicabilitat; i a la secció sisena es 
modifica la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, per tal d’ampliar-ne el termini d’aplicació. 
 
La Llei incorpora tres disposicions addicionals, la primera de les quals 
faculta el conseller competent en matèria de transports al desenvolupament 
de l’article 52 de la Llei 7/2004, de 26 de juliol, la segona permet el 
reconeixement recíproc entre les comunitats autònomes de les llicències de 
caça i pesca i la darrera invalida l’afectació automàtica d’algunes sancions 
que regulava la Llei 7/2004, de 26 juliol.  
 
La disposició transitòria regula les tarifes en matèria de preus portuaris 
mentre no s’aprovin els preus privats de les diferents activitats econòmiques 
portuàries. 
 
La disposició derogatòria fa una derogació expressa de diversos preceptes 
legals i una derogació genèrica de les disposicions que contradiguin 
l’establert en aquesta Llei. 
 
Finalment, hi ha dues disposicions finals, la primera autoritza el Govern 
perquè aprovi un nou text articulat de taxes aplicables per a ports de la 
Generalitat i la segona estipula l’entrada en vigor de la norma.         
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III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera.  El CTESC reitera el manifestat en dictàmens sobre anteriors lleis 
de mesures fiscals i financeres, en el sentit que la importància de la matèria 
requereix que no es tramitin pel procediment d’urgència, sinó pel més 
reposat procediment ordinari. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC posa de manifest que a la norma objecte de dictamen no hi 

consta el preàmbul. 
 

2. En l’article 1, el CTESC proposa afegir després de “text refós de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya” el text següent: 
“aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny”.  

 
3. Pel que fa a l’article 1, en la modificació de l’article 1.2.7 del Decret 

legislatiu 3/2008, de 25 de juny, del text refós de la Llei de taxes, el 
CTESC considera que s’hauria de mantenir el que es recollia en 
l’apartat tercer d’aquest article: “S’estableix una bonificació del 10% de 
la quota de la taxa que correspongui en cada cas per la prestació del 
servei  o la realització d’activitats quan la sol·licitud del servei o les 
activitats es realitzi per mitjans electrònics. No s’aplica aquesta 
bonificació en cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi 
una bonificació específica per aquest mateix concepte.” 
 

4. En relació amb l’article 12 de l’Avantprojecte que estableix una “Taxa 
per a la realització de les proves d’accés a la universitat”, de l’explicació 
que proporciona la Memòria econòmica de l’Avantprojecte no queda clar 
que el canvi de preu públic a taxa no signifiqui un major cost per als 
matriculats donada l’expressió “...tractant de no apartar-se 
considerablement dels preus fixats per a les proves d’accés a la 
Universitat en les disposicions precedents, abans de la nova estructura 
de les PAAU”.  
 

5. El CTESC demana suprimir l’article 20. El CTESC considera que 
aquesta modificació no millora ni l’eficàcia, ni l’eficiència ni la qualitat de 
l’avaluació. Es proposa que aquesta modificació segueixi el procediment 
ordinari, atès que actualment està en fase d’elaboració una nova Llei 
d’Universitats de Catalunya. El CTESC vol reiterar que la Llei de 
mesures no ha de ser un calaix de sastre on s’incorporin matèries 
alienes a l’objecte de la llei, les mesures fiscals i financeres.  

 
6. El CTESC demana la supressió de la disposició addicional tercera de 

l’Avantprojecte, relativa a “Afectació d’Ingressos”, i que, en 
conseqüència, es mantingui la redacció vigent dels articles 55, 56, 57, i 
58 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
 
El CTESC considera que la crisi econòmica no pot comportar una 
desatenció cap als programes de prevenció dels riscos laborals i la 
seguretat minera i aquesta mesura proposada per l’Avantprojecte retalla 
sensiblement els recursos destinats a aquests fins. 
 

7. Pel que fa a la disposició addicional tercera, el CTESC considera que la 
referència legal ha de ser a la Llei 7/2004, de 26 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres i sol·licita al Govern 
que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen. 
 
 
Barcelona, 26 d’octubre del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
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VOT PARTICULAR que formula la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya del Grup Primer del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, en relació amb el Dictamen 23/2009 sobre 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres. 
 
 
CCOO de Catalunya valora molt negativament les deduccions establertes 
en la quota autonòmica de l’Impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF) en relació amb les inversions fetes en adquisició d’accions o 
participacions socials de noves entitats o de recent creació, i en accions 
d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en expansió del Mercat 
Alternatiu Borsari que s’estableixen en els articles 13 i 14, respectivament, 
de l’Avantprojecte. 
 
L’IRPF té com a objectiu fonamental fer contribuir totes les persones en el 
finançament de la despesa pública en funció de la seva capacitat econòmica 
sota els principis d’igualtat, equitat i progressivitat. 
 
La introducció d’una reducció en la tributació sobre la renda d’aquelles 
persones amb capacitat d’estalvi i, per tant, amb una major capacitat 
econòmica, va en contra de l’objectiu fonamental de l’Impost sobre la renda 
de les persones físiques. 
 
En aquesta línia d’arguments, CCOO de Catalunya entén que les decisions 
de participació en activitats privades i els instruments d’estalvi en què es 
materialitzen aquestes decisions, es corresponen amb un estudi acurat de 
les oportunitats d’obtenir beneficis i no han de ser estimulades amb recursos 
públics. 
 
CCOO de Catalunya, entén, per tant, que en cap cas aquestes deduccions 
en la tributació de l’IRPF són l’instrument adequat per assolir l’objectiu 
d’afrontar el finançament en les fases inicials o en el d’expansió de 
qualsevol projecte empresarial nou, tal com s’afirma en la memòria 
justificativa de l’Avantprojecte de llei. 
 
 
Barcelona, 26 d’octubre del 2009 
 
 
 
Alfons Labrador  
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VOT PARTICULAR que formula la Unió General de Treballadors 
de Catalunya del Grup Primer del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 23/2009 sobre 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres. 
 
 
La Unió General de Treballadors de Catalunya valora molt negativament el 
contingut dels articles 13 i 14 del capítol II, secció primera que concedeix 
deduccions en la liquidació de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques amb motiu d’inversions efectuades per un Business Angel o per 
inversions efectuades en accions d’entitats que cotitzen en el segment 
d’empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari.  
 
Entenem que les decisions de participació en activitats econòmiques de 
caràcter privat es corresponen amb un estudi previ i acurat de les 
oportunitats d’obtenir beneficis, així com dels riscos que s’assumeixen i que 
no han de ser estimulades amb recursos públics.  
 
 
Barcelona, 23 d’octubre del 2009  
 
 
 
José Manuel Fandiño 
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AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES FISCALS I FINANCERES 
  
 
LLEI  
 
Preàmbul 
 
 
 
 
 
TÍTOL I 
Mesures fiscals 
 
CAPÍTOL I 
Tributs propis 
 
SECCIÓ PRIMERA 
                                                      
Taxes  
 
Subsecció primera 
Taxes  
 
Article 1 
Modificació del títol I del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica l’article 1.2-7 del capítol II del títol I del text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la  Generalitat de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 
 
“Article 1.2-7. Beneficis fiscals 
 
1. No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneficis tributaris, els 
quals s’han d’ajustar als principis de justícia tributària recollits a la Constitució 
espanyola. 
2. Poden establir-se per llei exempcions a favor de l’Estat, la Generalitat i altres ens 
públics territorials o institucionals, o com a conseqüència del que disposen els tractats 
o els acords internacionals. 
3. Si com a conseqüència de l'aplicació d’una bonificació o deducció resulta un import 
amb tres o més decimals, s'ha d’efectuar l'arrodoniment monetari al cèntim d’euro, de 
manera que si el tercer decimal és igual o superior a 5, s’incrementa la unitat de 
cèntim d’euro. Una vegada efectuada aquesta operació: 
a) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si és compresa entre l'1 i el 5, s'arrodoneix 
al 5. 
b) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si és compresa entre el 6 i el 9, s'arrodoneix 
al 0 i s'augmenta en una unitat la xifra de les desenes de cèntim d'euro.” 
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4. En cas que resulti aplicable més d’una bonificació o deducció, aquestes s’apliquen 
de forma acumulativa, llevat que de forma expressa es disposi altrament. 
 
Subsecció segona 
Taxa per productes emparats  
 
Article 2 
Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica l’article 4.7-4 del capítol VII del títol X del text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la  Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 
25 de juny, en els termes següents: 
 
“Article 4.7-4. Quota. 
 
La quota de la taxa per producte emparat es calcula segons el sistema següent: 
  
S’estableix una taxa base de 110,00 euros pels operadors productors (agricultors i 
ramaders). Es fa la següent distinció:  
 
- Fins a 4 Ha en cultiu de llenyosos 
- Fins a 8 Ha en cultiu d’herbacis (Cereals) 
- Fins a 80 Ha en cultiu d’herbacis (Prats, pastures, guaret i recol·lecció silvestre) 
- Fins a 1 Ha en cultiu d’hortícoles 

 
S’inclou el control de les hectàrees detallades anteriorment només del cultiu més 
significatiu de l’explotació inscrita.  
 
Addicionalment, s’apliquen altres taxes sumades a la taxa base de productors en els 
següents casos: 
 
- Taxa per productors ramaders: 75,00 euros: S’inclou en control de fins a 15 UBM 
(Unitats de Bestiar Major) en ramaderia, ja siguin remugants i no remugants, i fins a 75 
arnes en apicultura. 
- Taxa per productors ramaders amb activitat ramadera d’engreix: 25,00 euros 
(S’inclou en control de fins a 15 UBM en ramaderia d’engreix) 
- Taxa per productors elaboradors: 80,00 euros (Sempre que compleixin els requisits 
mínims establerts més endavant per a ser considerats productors elaboradors) 
 
Dimensions de l’explotació: 
 
A partir de la taxa resultant dels càlculs anteriorment descrits, es sumen els imports 
corresponents a: 
 
Producció vegetal 
- Cultius llenyosos: A partir de 4 Ha, s’aplica una taxa de 4,00 euros/ha afegida.  
- Cultius herbacis (Cereals): A partir de 8 Ha, s’aplica una taxa de 2 euros/ha afegida  
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- Cultius herbacis (Prats, etc..): A partir de 80 Ha, s’aplica una taxa de 0,20 euros/ha 
afegida 
- Cultius hortícoles: A partir de 1 Ha, s’aplica una taxa de 9,00 euros/ha afegida. 
 
Producció ramadera 
Remugants: 
- UBM engreix: A partir de 15 UBM s’aplica una taxa de 1,40 euros/UBM   
- UBM no engreix: A partir de 15 UBM s’aplica una taxa de 0,80 euros/UBM 
No remugants:  
- UBM no remugant: A partir de 15 UBM s’aplica una taxa de 4euros/UBM  
- Arna: A partir de 75 arnes s’aplica un preu de 0,5 euros/arna. 
 
Producció elaboració 
- Producte autoritzat a partir del 10è producte s’aplica una taxa de 2 euros/producte 
Es consideren productors elaboradors els que compleixin un dels dos primers requisits 
i el tercer requisit:  
- Envasament en camp (autorització de producte hortofructícola). 
- La facturació d’elaboració representa menys del 50% de la facturació total (tenint en 
compte l’envasament i/o elaboració dels productes procedents de la pròpia explotació). 
- Facturació de la part d’elaboració inferior a 50.000 euros. 
 
Tipus d’explotació: 
 
A partir de l’import resultant s’apliquen els següents coeficients multiplicadors: 
 
Grup professional d’agricultors - ramaders: Coeficient multiplicador: x0,7 
Es considera un grup professional els agricultors o ramaders que compleixin tots 
aquests requisits: 
- Portar la totalitat de la gestió documental centralitzada. 
- Que el grup contingui un mínim de 5 agricultors/ramaders. 
- Que tots els agricultors/ramaders tinguin un mateix cultiu/espècie animal. 
- Que les parcel·les estiguin en una mateixa zona de control (siguin inspeccionades en 
una mateixa visita d’inspecció). 
 
Tipus de producció realitzada: 
 
- Producció exclusivament ecològica: Coeficient multiplicador: x1 
- Producció mixta (producció ecològica i convencional dins la mateixa explotació): 
Coeficient multiplicador: x1,2 
 
S’estableix una taxa base de 185,00 euros per les empreses elaboradores, 
importadores i/o comercialitzadores. A partir d’aquesta taxa base, se sumen els 
següents imports o s’apliquen els següents coeficients multiplicadors: 
 
Dimensions de la indústria:  
Nombre de productes autoritzats  
 
Monoingredients (Ingredients agraris)  
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Entre 11 i 80 referències: 80 euros 
Entre 81 i 300 referències: 135 euros  
Més de 300 referències: 185 euros 
 
Multiingredients (Ingredients agraris) 
Entre 11 i 80 referències: 120 euros 
Entre 81 i 300 referències: 205 euros 
Més de 300 referències: 315 euros 
  
Nombre de productes autoritzats a l’engròs/dojo/granel 
 
Monoingredients (Ingredients agraris)  
Entre 21 i 100 referències: 50 euros 
Entre 101 i 400 referències: 100 euros 
Més de 400 referències: 180 euros 
  
Multiingredients (Ingredients agraris) 
Entre 21 i 100 referències: 110 euros 
Entre 101 i 400 referències: 225 euros 
Més de 400 referències: 300 euros  
  
Nombre de certificats d’exportació emesos 
 
Entre 11 i 50 certificats/any: 120 euros 
Entre 51 i 200 certificats/any: 225 euros 
Entre 201 i 400 certificats/any: 375 euros 
Més de 400 certificats/any: 450 euros 
 
Nombre de certificats d’importació emesos 
 
Se sumarà per al control i emissió de cada certificat d’importació un import de 15,00 
euros/certificat.  
 
Per al càlcul es considerarà el nombre de productes autoritzats o certificats emesos a 
31 de desembre de 2009. 
 
Control complementari: 
  
- Control específic d’anàlisi de riscos:  Coeficient x1,2 
- Maquil·la:  Coeficient x0,8 
 
Tipus d’activitat realitzada: 
 
- Elaboració/comercialització exclusivament ecològica: Coeficient multiplicador: x1 
- Elaboració/comercialització mixta (elaboració/comercialització ecològica i 
convencional dins la mateixa instal·lació): Coeficient multiplicador: x1,2 
 
Volum de la facturació anual de productes ecològics sotmesos a control: 
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- Fins a 30.000 euros: Coeficient x0.90     
- Des de 30.001 fins a 60.000 euros: Coeficient x1.5     
- Des de 60.001 euros a 100.000 euros: Coeficient x2       
- Des de 100.001 euros a 200.000 euros: Coeficient x2.5  
- Des de 200.001 euros a 400.000 euros: Coeficient x3  
- Des de 400.001 euros a 700.000 euros: Coeficient x3,5  
- Des de 700.001 euros a 1.000.000 euros: Coeficient x4 
- Més de 1.000.000: Coeficient x5”  
 
Subsecció tercera 
Taxes del Consell Català de la Producció Integrada 
 
Article 3 
Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica l’article 4.8-4 del capítol VII del títol X del text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la  Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 
25 de juny, en els termes següents: 
 
“Article 4.8-4. Quota. 
 
1. Per inscripció als registres 
1.1. Per als operadors productors, per hectàrea inscrita i per una sola vegada: 10 
euros. 
1.2. Per als operadors elaboradors o importadors: 
1.2.1. Fins a 200.000 kg de volum de producte comercialitzat sota producció integrada: 
14,20 euros. 
1.2.2. Per quantitats superiors a 200.000 kg: 28,20 euros. 
1.3. Per l’emissió del certificat d’actualització de dades: 15 euros anuals per a tots els 
operadors. 
2. Quota de la taxa per productes emparats 
2.1. Per als operadors productors: 
2.1.1. Secà, per hectàrea, anualment: 
Per les 30 primeres hectàrees: 15 euros 
De l’hectàrea 30 a la 100: 12 euros 
Per les hectàrees que excedeixen de 100: 9 euros 
2.1.2. Regadiu, per hectàrea, anualment: 
Per les 30 primeres hectàrees:18 euros 
De l’hectàrea 30 a la 100: 15 euros 
Per les hectàrees que excedeixen de 100: 11 euros 
2.2. Per als operadors productors elaboradors, elaboradors o importadors: 
2.2.1. En cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària 
integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat no superi els 200.000 kg 
anuals, anualment: 210,85 euros. 
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2.2.2. En cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària 
integrada que també tenen una línia d’elaboració de producte convencional, quan el 
volum de producte envasat no superi els 200.000 kg anuals, anualment: 234,3 euros. 
2.2.3. En cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària 
integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 kg 
anuals, anualment: 644,15 euros. 
2.2.4. En cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària 
integrada que també tenen una línia d’elaboració de producte convencional, quan el 
volum de producte envasat superi els 200.000 kg anuals, anualment: 702,7 euros.” 
 
Subsecció quarta 
Taxa pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
 
Article 4 
Modificació del títol X del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica l’article 10-1.4 del capítol I del títol X del text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la  Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 
25 de juny, en els termes següents: 
 
1. La quota corresponent a la “Inscripció de les delegacions de fundacions que actuen 
a  Catalunya”, passa a tenir la redacció següent:  
 
“Inscripció de les delegacions de fundacions que actuen a Catalunya regulades per 
altres lleis de fundacions diferents del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a 
les persones jurídiques aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril: 33,50.” 
 
2. S’afegeixen dues noves quotes en l’apartat 2 dedicat a les associacions i 
federacions:  
 
“- Inscripció de  delegació d’associació estrangera: 33,50 euros 
- Transformació d’una associació en fundació: 55,80 euros” 
 
3. S’afegeixen set noves quotes en l’apartat 3 dedicat als col·legis professionals i 
consells de col·legis:  
 
“- Declaració d’adequació a la legalitat dels reglaments de col·legis i consells de 
col·legis: 44,65 euros 
- Declaració d’adequació a la legalitat de la modificació global dels reglaments de 
col·legis i consells de col·legis: 44,65 euros 
- Declaració d’adequació a la legalitat de la modificació parcial dels reglaments de 
col·legis i consells de col·legis: 22,40 euros 
- Delegació de funcions i apoderaments: 22,40 euros 
- Obertura i tancament de delegacions territorials: 33,50 euros  
- Fusió i escissió: 22,40 euros  
- Dissolució: 22,40 euros” 
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Subsecció cinquena 
Taxa per l’expedició de llicències de caça, matrícules d’àrees de caça i precintes d’arts 
per a la caça 
 
Article 5  
Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 12.1-3 del capítol I del Títol XII del text refós aprovat 
pel Decret Legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“1. Són exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d’expedició de llicències de 
caça els subjectes passius majors de 65 anys i els/les guardes de reserves de fauna i 
els/les agents rurals adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge que per 
raons dels serveis que els són propis requereixen l’ús d’armes de caça.” 
 
Subsecció sisena 
Taxes pels permisos de caça d’ocells aquàtics i de caça major, excepte el porc 
senglar, a les zones de caça controlada 
 
Article  6 
Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica l’article 12.2-4 del capítol II del Títol XII del text refós aprovat pel Decret 
Legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
La quota de la taxa de cada permís de caça s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:  
 
Ocells aquàtics: 16 euros. 
Cabra salvatge: 110 euros. 
Mascle daina: 30 euros. 
Femella daina: 5 euros. 
Mascle isard: 35 euros. 
Femella isard: 10 euros. 
Mascle cabirol: 15 euros. 
Femella cabirol: 5 euros. 
Mascle cérvol: 40 euros. 
Femella cérvol: 15 euros. 
 
Subsecció setena 
Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i 
reserves de caça 
 
Article 7 
Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
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S’afegeixen els apartats 1.7, 1.8, 2.5, 2.6 i 2.7 a l’article 12.3-4 del capítol III del Títol 
XII del text refós aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, amb la redacció següent: 
 
“ 1.7. Daina: 
Caça selectiva: 
De femelles: 30 euros. 
De mascles: 30 euros. 
Caça de trofeus: 100 euros. 
1.8. Mufló: 
Caça selectiva: 
De femelles: 30 euros. 
De mascles: 30 euros. 
Caça de trofeus: 100 euros. 
 
2.5 Daina:     
Cacera selectiva de mascles: 100 euros. 
Cacera selectiva de femelles: 50 euros. 
Cacera de trofeu: 
Per peça ferida i no cobrada: 60 euros. 
Per peça cobrada: 130 euros. 
 
2.6 Mufló: 
Cacera selectiva:  
De femelles: 50 euros. 
De mascles: 100 euros. 
Cacera de trofeu: 
Per peça ferida i no cobrada: 60 euros. 
Per peça cobrada: 130 euros. 
 
2.7 L’establiment i la modificació de les formules per al càlcul de la puntuació 
corresponent a cada peça cobrada, per tal de determinar la quantia de la quota 
variable o complementària de la taxa, s’efectuen mitjançant Ordre o Ordres del 
Conseller o Consellera del departament competent en matèria de medi ambient, amb 
informe favorable de la Intervenció Delegada i del Departament d’Economia i 
Finances. En l’expedient d’elaboració de l’Ordre o Ordres, hi ha de constar una 
memòria econòmica en la qual s’ha de justificar que la fórmula compleix el principi 
d’equivalència de l’article 1.2-8. Les fórmules que s’estableixin s’han d’equiparar, en la 
manera que sigui possible, a les fórmules internacionals fixades pel Consell 
Internacional de la caça, però la puntuació que en resulti és independent de les 
puntuacions oficials d’homologar i limita els seus efectes a la liquidació de la quota de 
la taxa, sens perjudici que altres normes, actes o contractes es puguin remetre també 
a les fórmules de l’Ordre o Ordres esmentades.” 
 
Subsecció vuitena 
Taxa pel permís de pesca 
 
Article 8 
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Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 17.2-3 del capítol II del Títol XVII del text 
refós aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, que resta redactada de la manera següent: 
 
“1. Els subjectes passius que acreditin documentalment la situació d'incapacitat 
permanent total o absoluta i les persones menors de catorze anys estan exemptes del 
pagament de la taxa  en les zones de pesca controlada amb la modalitat de pesca 
sense mort.  
2. Els subjectes passius que acreditin documentalment la condició de jubilat o jubilada 
són exempts del pagament de la taxa en les zones de pesca controlada amb la 
modalitat de pesca sense mort, de dilluns a dijous, llevat de festius i vigílies de festius. 
No s'inclou en aquesta exempció la taxa de permisos de zones de pesca controlada 
intensiva.” 
 
2. Es modifica l’article 17.2-5 del capítol II del Títol XVII del text refós aprovat pel 
Decret Legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“La quota de la taxa per permisos de zones de pesca controlada és: 
1. Salmònids amb mort 
Tarifa general: 6,65 euros. 
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona: 3,40 euros. 
2. Salmònids sense mort 
Tarifa general: 5,45 euros. 
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona: 2,75 euros. 
3. Intensiu amb mort 
Tarifa general: 12,10 euros. 
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona: 6,65 euros. 
4. Intensiu sense mort 
Tarifa general: 7,70 euros. 
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona: 4,45 euros. 
5. Ciprínids (diari) 
Tarifa general: 3,40 euros. 
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona: 2,25 euros. 
6. Ciprínids (anual) 
Tarifa general: 16,45 euros. 
Membre de la societat de pescadors que gestiona la zona: 7,70 euros. 
 
Subsecció novena 
Taxa per a la realització de concursos de pesca 
 
Article 9 
Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
S’afegeix un capítol IV al Títol XVII del text refós aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, 
amb la redacció següent: 
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Capítol IV. Taxa per a la realització de concursos de pesca 

 
Article 17.4-1. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l’ 
autorització per a realitzar el concurs de pesca a les zones de pesca controlada per 
part del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 
Article 17.4-2. Subjecte passiu 
 
És subjecte passiu de la taxa la Federació Catalana de Pesca.   

 
Article 17.4-3. Exempcions 
 
1. Estan exempts del pagament de la taxa els concursos de caràcter Internacional, 
Estatal o Autonòmic, en la modalitat de pesca sense mort.  
2. Estan exempts del pagament de la taxa els  concursos en la modalitat de pesca 
sense mort organitzats per Ajuntaments amb motiu de la celebració de la festa major, 
amb un màxim de dos concursos gratuïts a l’any. 

 
Article 17.4-4. Acreditació 
 
La taxa s’acredita i es fa efectiva amb l’obtenció del permís per a realitzar el concurs. 

 
Article 17.4-5. Quota 
 
1. L’import de la taxa del concurs ve definida pel número de participants i d’acord amb 
el tipus de la zona de pesca controlada en el qual s’efectuï. Les quotes a aplicar són: 
Zones de pesca controlada Intensiva sense mort: 4,45 euros/participant 
Zones de pesca controlada Intensiva amb mort: 6,65 euros/participant 
Zones de pesca controlada de Salmònids sense mort: 2,75 euros/participant 
Zones de pesca controlada de Ciprínids: 2,25 euros/participant 
2. En el càlcul de la quota no es computen els participants que acreditin 
documentalment estar en possessió del corresponent permís anual de pesca per la 
zona de pesca controlada en la que s’efectuï el concurs. Tampoc es computen els que 
acreditin documentalment estar en possessió d’una llicència per a Incapacitats (tipus 
RD) o menors d’edat (tipus RM) sempre que el concurs s’efectuï en la modalitat de 
pesca sense mort. 
 
Subsecció desena 
Taxa pels drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats de 
coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística 
 
Article 10 
Quota 
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Es modifica l’article 18.1-5 del capítol I del Títol  XVIII del text refós aprovat pel Decret 
Legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:  
 
“Article 18.1-5. Quota 
L’import de la quota és: 
1.Proves per a l’obtenció dels certificats de nivell bàsic, elemental i intermedi: 14,10 
euros. 
2. Proves per a l’obtenció dels certificats de suficiència i superior: 24,55 euros.” 
 
Subsecció onzena 
Taxa pels drets de concessió de les autoritzacions de treball per a les persones 
estrangeres 
 
Article 11 
Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
S’afegeix el capítol II del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la  Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, amb 
el text següent: 
 
Article 26.2-1. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la concessió de l’autorització administrativa 
inicial per treballar, així com de les seves modificacions. 
 
Article 26.2-2. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones estrangeres a favor de les quals es 
concedeixi les autoritzacions de treball, llevat en les autoritzacions de treball per 
compte d’altri, en què el subjecte passiu serà l’ocupador o empresari que vulgui 
contractar al treballador estranger.  
 
Article 26.2-3. Exempcions i bonificacions. 
 
1. Són exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de llur situació, 
els subjectes passius quan la concessió d’autorització de treball sigui per un període 
inferior a 6 mesos. 
2. Tanmateix, són exempts d’aquesta taxa per la concessió de les autoritzacions per 
treballar els nacionals iberoamericans, filipins, andorrans, ecuatoguineans, els 
sefardites, els fills i néts d’espanyol o espanyola d’origen i els estrangers nascuts a 
Espanya quan pretenguin realitzar una activitat lucrativa, laboral o professional per 
compte propi.  
 
Article 26.2-4. Acreditació. 
 
La taxa es merita quan es concedeixi l’autorització inicial de treball o la seva 
modificació; el subjecte passiu farà arribar a l’òrgan administratiu que va resoldre la 
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concessió, com a mitjà d’acreditació del pagament, una còpia del model oficial de 
liquidació on es faci constar una diligencia de “pagat”, en el termini de 15 dies a 
comptar des de la data de pagament. Igualment, haurà de presentar el justificant de 
pagament quan sol·liciti la targeta d’identitat de l’estranger a la Comissaria del Cos 
Nacional de Policia. 
 
Article 26.2-5. Quota. 
 
Les quotes per la concessió de les autoritzacions inicials de treball per un període 
superior a sis mesos són les següents: 
 
1. Autoritzacions  de treball per compte d’altri  
A) Autorització inicial de treball per compte d’altri  
Retribució inferior a 2 vegades el SMI: 190,11 euros 
Retribució igual o superior a 2 vegades el SMI: 380,26 euros 
B) Modificació d’autorització de treball per compte d’altri: 76,05 euros 
2. Autoritzacions de treball per compte propi:  
A) Autorització inicial de treball per compte propi: 190,11 euros 
B) Modificació d’autorització de treball per compte propi: 76,05 euros 
3. Autoritzacions de treball per a treballadors transfronterers:  
A) Per compte d’altri  
Inicial. Retribució inferior a 2 vegades el SMI: 190,11 euros 
Inicial. Retribució igual o superior a 2 vegades SMI:380,26 euros 
B) Per compte propi. Inicial: 190,11 euros 
4. Altres autoritzacions per treballar  
A) A titulars d’autorització d’estància per estudis  
Concessió inicial de duració inferior a 6 mesos: Gratuït 
Concessió inicial de duració superior a 6 mesos: 114,07 euros 
Modificació: 38,01 euros 
B) Altres autoritzacions per treballar (concedides a titulars d’autoritzacions de 
residència per circumstàncies excepcionals)                 
Retribució inferior a 2 vegades el SMI: 190,11 euros 
Retribució igual o superior a 2 vegades el SMI: 380,26 euros” 
 
Subsecció dotzena 
Taxa per a la inscripció a la prova d’accés a la universitat en les seves diferents  
modalitats  
 
Article 12 
Modificació del títol XXVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
S’afegeix el capítol II al títol XXVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la  
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, amb el 
text següent: 
 
“Capítol II. Taxa per a la realització de les proves d’accés a la universitat. 
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Article 27.2-1. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a la prova d’accés a la universitat 
en les seves diferents modalitats:  
 
Prova d’accés a la universitat per als/les estudiants amb el títol de Batxillerat. 
Prova d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys. 
Prova d’accés a la universitat de les persones més grans de 45 anys. 
 
Article 27.2-2. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a la prova en les seves 
diferents modalitats. 
 
Article 27.2-3. Exempcions i bonificacions. 
 
1.Estan exempts del pagament de la taxa per a la inscripció a la prova d’accés a la 
universitat en les seves diferents modalitats els col.lectius següents: 
a) Els/les estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat. 
b) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial. 
c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
d) Les persones víctimes d’actes terroristes, el seu/la seva cònjuge i els seus fills o 
filles. 
e) Les persones víctimes de violència de gènere, així com el seus fills o filles 
dependents. 
f) Els/les estudiants de 65 anys o més. 
2. S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres 
de famílies nombroses de categoria general. 
3. La justificació documental per acreditar alguna d’aquestes circumstàncies seran les 
mateixes que les que estableix per a aquests col.lectius la disposició que, amb 
caràcter anual, fixa els preus dels serveis acadèmics universitaris. 
 
Article 27.2-4. Acreditació. 
 
La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i s’exigeix en el moment de la 
inscripció. 
 
Article 27.2-5. Quota. 
 
1. Els imports de les quotes per a la inscripció a les proves d’accés a la universitat per 
a tots els ensenyaments,  són els següents: 
1.1. Drets d’examen: 30 euros. 
1.2. A la quota establerta en l’apartat anterior, cal afegir la que correspongui en funció 
de la prova d’accés respecte la que se sol·liciti la inscripció: 
1.2.1. Quota de la prova d’accés a la universitat per als estudiants amb el títol de 
Batxillerat: 
a)Fase general:  50 euros.  
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b)Fase específica : 10 euros per cada exercici del qual s’examini l’estudiant. 
1.2.2. Quota de la prova d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 
anys: 50 euros. 
1.2.3. Quota de la prova d’accés a la universitat per a les persones més grans de 45 
anys: 50 euros. 
2. En el cas que l’ensenyament universitari al qual es vol accedir requereixi la 
realització de proves addicionals especials establertes per les universitats, els imports 
de les quotes d’aquestes proves addicionals específiques, són les següents: 
2.2. Drets d’examen: 30 euros. 
2.3. Quota de la prova específica: 50 euros. 
 
CAPÍTOL II 
Tributs cedits 
 
Secció Primera 
Impost sobre la renda de les persones físiques 
 
Article 13 
Deducció en concepte d’inversió per un Business Angel: deducció per inversió en 
l’adquisició d’accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació. 
 
1. Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part corresponent a la comunitat 
autònoma de la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el 
contribuent es pot aplicar una deducció del 20 per 100 de les quantitats invertides 
durant l’exercici en l’adquisició d’accions o participacions socials com a conseqüència 
d’acords de constitució de societats o d’ampliació de capital en les societats mercantils 
a què es refereix l’apartat següent. L’import màxim d’aquesta deducció és de 4.000 
euros. 
2. Per a poder aplicar aquesta deducció cal que es compleixin els requisits i condicions 
següents: 
2.1. La participació assolida pel contribuent computada juntament amb les del cònjuge 
o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat 
o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40% del capital social de la 
societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.  
2.2.  L’entitat en la que s’ha de materialitzar la inversió ha de complir els requisits 
següents: 
a) Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima 
laboral o societat limitada laboral. 
b) Ha de tenir el seu domicili social i fiscal a Catalunya. 
c) Ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquests efectes, no ha de tenir per 
activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb allò 
disposat a l’article 4.vuit.dos.a) de la  Llei 19/1991, de 6 de juny, del impost sobre el 
patrimoni. 
d)  Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a 
jornada completa, i donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social. 
e) En el cas que la inversió s’hagi efectuat a través d’una ampliació de capital, la 
societat mercantil ha d’haver estat constituïda dins els darrers tres anys anteriors a la 
data de dita ampliació de capital.  
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2.3. El contribuent pot formar part del consell d’administració de la societat en la que 
ha materialitzat la inversió, però, en cap cas, pot dur a terme funcions executives ni de 
direcció. Tampoc podrà mantenir una relació laboral amb l’entitat objecte de la 
inversió. 
2.4 Les operacions en les que sigui d’aplicació la deducció s’han de formalitzar en 
escriptura pública, en la qual s’ha d’especificar la identitat dels inversors així com 
l’import de la inversió respectiva. 
2.5 Les participacions adquirides s’han de mantenir en el patrimoni del contribuent 
durant un període mínim de tres anys.  
2.6 Els requisits establerts a les lletres b, c i d de l’apartat .2.2, així com el límit màxim 
de participació que regula l’apartat 2.1 d’aquest article, s’han de complir durant un 
període mínim de tres anys a comptar des de la data d’efectivitat de l’acord d’ampliació 
de capital o constitució que origini el dret a la deducció. 
3. L’incompliment dels requisits i condicions establerts en els apartats 2.1, 2.5 i 2.6 
anteriors, comporta la pèrdua del benefici fiscal i el contribuent haurà d’incloure en la 
declaració de l’impost corresponent a l’exercici en què s’hagi produït l’incompliment la 
part de l’impost que s’hagués deixat de pagar com a conseqüència de la deducció 
practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.” 
 
Article 14 
Deducció per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en 
expansió del Mercat Alternatiu Borsari. 
 
1. Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part de la quota íntegra de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques corresponent a la comunitat autònoma, el 
contribuent es pot aplicar una deducció del 20 per 100 de les quantitats invertides 
durant l’exercici en l’adquisició d’accions com a conseqüència d’acords d’ampliació de 
capital subscrits a través del segment d’empreses en expansió del Mercat Alternatiu 
Borsari aprovat per acord del  Govern de l’Estat, en el Consell de Ministres de 30 de 
desembre de 2005 i regulat en les circulars 1,2,3 i 4 del Mercat Alternatiu Borsari. 
L’import màxim d’aquesta deducció és de 10.000 euros.  
2. Per a poder aplicar aquesta deducció cal complir els requisits següents: 
a) La participació assolida pel contribuent en la societat objecte de la inversió no pot 
ser superior al 10 per cent del seu capital social . 
b) Les accions adquirides s’han de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un 
període mínim de dos anys.  
c) La societat objecte de la inversió ha de tenir el seu domicili social i fiscal a 
Catalunya, i no ha de tenir per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o 
immobiliari, d’acord amb allò disposat a l’article 4.vuit.dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 
de juny, del impost sobre el patrimoni. 
3. L’incompliment dels requisits anteriors durant el termini de dos anys a comptar de la 
data d’adquisició de la participació comporta que el contribuent haurà d’incloure en la 
declaració de l’impost corresponent a l’exercici de l’incompliment la part de l’impost 
que s’hagués deixat de pagar com a conseqüència de l’aplicació de la deducció que ha 
esdevingut improcedent, juntament amb els interessos de demora meritats. 
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Secció segona 
Gestió i obligacions formals 
 
Article 15 
Ajornament excepcional de l’impost sobre successions i donacions per les oficines de 
gestió 
 
1. Els òrgans competents per a la gestió i liquidació de l’impost sobre successions i 
donacions de l’Agència Tributària de Catalunya poden acordar l’ajornament de fins a 
dos anys del pagament de les liquidacions practicades per causa de mort, sempre que 
no hi hagi en l’inventari de l’herència efectiu o béns fàcilment realitzables suficients per 
a pagar les quotes liquidades i la sol·licitud de l’ajornament s’efectuï abans de finalitzar 
el termini reglamentari de pagament. La concessió de l’ajornament implica l’obligació 
de satisfer l’interès de demora corresponent. 
 
2. L’ajornament a què es refereix el paràgraf anterior té caràcter excepcional i només 
es podrà sol·licitar en relació amb les quotes de l’impost sobre successions i donacions 
corresponents a fets imposables meritats en el període que va des de l’1 d’agost de 
2009 fins al 31 de desembre de 2011. 
 
Article 16 
Obligacions formals en l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats 
 
 
En l’autoliquidació de l’impost corresponent a operacions societàries de constitució i 
ampliació de capital en què els subscriptors pretenguin l’aplicació de les deduccions, 
aprovades per la Generalitat de Catalunya en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, per inversió en accions o participacions de noves empreses o de recent 
creació i per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en 
expansió del Mercat Alternatiu Borsari, s’ha de fer constar les dades identificatives dels 
subscriptors així com l’import del capital subscrit per cadascun d’ells.”  
 
 
TITOL  II 
 
Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques 
 
Capítol I 
Gestió financera i control 
 
Article 17 
Modificació del Decret legislatiu 3/2002 
 
1. S’afegeix un nou article al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat, sobre 
obligacions informatives de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
en relació amb els avals i operacions d’endeutament, amb la redacció següent: 
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Article 22 bis 
Totes les entitats autònomes, empreses de la Generalitat i societats, consorcis, 
fundacions i altres entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret que participa la 
Generalitat han d'informar el Departament d'Economia i Finances sobre les 
disposicions que efectuïn de les operacions d'endeutament formalitzades, i també de 
l'aplicació que en fan. A aquest efecte, han de trametre al Departament d'Economia i 
Finances, amb la periodicitat que es determini i en el format que el Departament 
estableixi, la informació sobre llur endeutament viu. 
 
2. S’afegeix una nova secció, la cinquena, amb un article en el Capítol V del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de la Generalitat, sobre normes d’actuació dels representants de la 
Generalitat en consorcis, fundacions i altres entitats, amb la redacció següent: 
 
“Secció cinquena 
Regles d’actuació en relació amb els avals i operacions d’endeutament de les entitats 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 53 bis 
Els representants de la Generalitat en els òrgans de decisió dels consorcis, fundacions 
i altres entitats, sota qualsevol forma jurídica admesa en dret, en què participa la 
Generalitat hauran d’obtenir, previ l’exercici del seu dret de vot, les autoritzacions 
següents:  
 
a) Per operacions d’endeutament o d’aval per import superior al 50% dels fons 
patrimonials o dels recursos propis de l’entitat en qüestió o que sobrepassin la 
participació de la Generalitat, l’autorització del Govern, per mitjà del conseller o 
consellera competent en matèria d’Economia i Finances, i per imports inferiors 
l’autorització del Departament competent en matèria d’Economia i Finances. 
 
b) Per l’adquisició onerosa o gratuïta, per l’alienació de títols representatius del capital 
social o per la disminució i/o ampliació del capital de societats participades 
majoritàriament o indirecta, l’autorització del Govern, a proposta conjunta del conseller 
o consellera competent en matèria d’Economia i Finances i del/de la que ho sigui per 
raó de la matèria. 
 
Capítol II 
Normes patrimonials  
 
Article 18 
Modificacions del Decret Legislatiu 1/2002 
 
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 del Text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de desembre que 
resta redactat de la manera següent: 
 
“1. La desafectació dels béns de domini públic de la Generalitat de Catalunya 
correspon al Departament d’Economia i Finances, si llur valor segons taxació pericial 
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no excedeix de quinze milions d’euros i al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
proposta del Departament d’Economia i Finances, si passa d’aquesta quantitat. En 
ambdós casos és prèvia la instrucció de l’expedient pel Departament d’Economia i 
Finances, on s’ha d’acreditar que no és necessària l’afectació a l’ús general o als 
serveis públics.” 
 
2. Se substitueix el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 8 del Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de 
desembre que resta redactat de la manera següent: 
 
“a) Quan, per resolució expressa del Conseller d’Economia i Finances s’afectin a un ús 
general o a un servei públic”. 
 
3. Es modifica l'apartat 1, de l'article 18 del text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, 
que resta redactat de la manera següent: 
 
“1. L'aprovació dels expedients d'alienació dels béns immobles no afectats a l'ús 
general o al servei públic correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances si 
el valor del bé, segons taxació pericial, és inferior a 15.000.000 euros, i al Govern, a 
proposta del Departament d'Economia i Finances, si el valor del bé, també segons 
taxació pericial, és igual o superior a la dita xifra. 
 
Així mateix, correspon al Govern aprovar l'alienació directa de béns immobles, sigui 
quin sigui llur valor, que s'hagin de continuar utilitzant temporalment per a la prestació 
de serveis. L'acord d'alienació d'aquests immobles pot autoritzar la formalització de 
contractes d'arrendament o l'arrendament financer dels immobles. 
 
S'ha de donar compte al Parlament dels expedients d'alienació de béns immobles de 
valor superior a 30.000.000 euros." 
 
4. Se substitueix l’apartat 3 de l’article 18 del Text refós de la Llei de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de desembre,  i 
s’afegeixen els apartats 4, 5 i 6, que resten redactats de la manera següent: 
 
“3. L’alienació de béns immobles mitjançant subhasta pública podrà ser acordada per 
lots. Per a concórrer a les subhastes, els licitadors han de constituir una la garantia 
que serà fixada per l’òrgan competent en l’aprovació dels expedients d’alienació, si be 
mai podrà ser inferior a l’equivalent al 5% ni superior al 25% de la quantitat fixada com 
a tipus de licitació. 
En el supòsit d'alienació directa, abans de l'aprovació de l'alienació, l'interessat ha 
d'haver dipositat en concepte de garantia, l’equivalen al 25% del preu de venda, 
determinat per taxació pericial. 
 
Les garanties s’han de constituir en la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, a 
disposició del conseller o consellera d'Economia i Finances. 
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4. En el supòsit que la subhasta resultes fallida per incompliment de les obligacions de 
l’adjudicatari per causa imputable al mateix, així com en el supòsit de l’alienació directa 
en que l’interessat  no formalitzés el contracte per causa imputable a ell mateix, les 
garanties constituïdes i que fan referència l’apartat anterior s’aplicaran al Tresor de la 
Generalitat en concepte de penalitat.  
 
Si la subhasta es declarés deserta per manca de licitadors se’n podrà realitzar una o 
dues més amb una reducció del 20% respecte del tipus fixat per l’anterior, sens 
perjudici que, prèvia justificació, la Mesa proposi a l’òrgan competent l’alienació 
directa, si bé les condicions de l’alienació directa  no podran ser inferiors de les 
anunciades en la licitació. Si la subhasta resultés fallida per incompliment de les 
obligacions de l’adjudicatari es podrà realitzar una nova subhasta que conservarà el 
mateix ordre de l’anterior i per tant el tipus serà també el mateix, sens perjudici, que 
prèvia justificació, la Mesa proposi a l’òrgan competent per aprovar l’adjudicació, que 
aquesta es faci al licitador que hagués formulat la segona millor postura. A tals efectes 
per tal que el licitador que hagi formulat la segona millor postura se li pugui adjudicar, 
haurà de constituir en els termes previstos en aquest article, una garantia igual a la 
fixada en l’anunci de la subhasta publica. 
 
5. Els dipòsits es poden constituir en qualsevol de les formes establertes 
reglamentàriament. Si els dipòsits es constitueixen en metàl·lic, en cas de formalitzar-
se l'alienació, aquests prenen la consideració de quantitat lliurada a compte del preu a 
satisfer per l'adquirent.  
 
6. Les alienacions de béns procedents d'herències intestades es regeixen per llur 
normativa específica.” 
 
8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 20 del text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, 
que resta redactat de la manera següent: 
 
“1. L’alienació de béns mobles s’ha de fer mitjançant subhasta pública, però el 
Departament d’Economia i Finances pot acordar la dispensa del tràmit en els supòsits 
de l’article 13.2. Quan es tractarà d’obres d’art o d’objectes d’interès històric, 
arqueològic o artístic, l’aprovació correspondrà al Govern de la Generalitat; però 
correspondrà al Parlament de Catalunya mitjançant llei si el valor, segons taxació 
pericial, excedís els 500.000 euros. L’acord d’alienació implicarà en tots els casos la 
desafectació dels béns.” 
 
9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 41 del text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, 
que resta redactat de la manera següent: 
 
“2. Les infraccions administratives es classificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
a) Es consideren infraccions lleus les que hagin produït danys fins 600 euros. 
b) Greus, les que hagin produït danys de 600 a 6.000 euros. 
c) Molt greus, les que hagin produït danys de més de 6.000 euros.” 
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Article 19 
Modificació de la Llei 13/1996, de 29 de juliol 
 
1. Es modifica l’apartat b) del punt 1 de l’article 9 de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del 
registre i dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i modificació 
de la Llei 24/1991, de l’Habitatge, que resta redactat de la manera següent: 
 
“b) Per infraccions lleus, l’import de la sanció no pot superar el 35% de l’import de la 
fiança o de les seves actualitzacions que siguin procedents, amb un màxim de 3.000.-
euros.” 
 
2. Es modifica l’article 12 bis de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i dipòsit de 
fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i modificació de la Llei 24/1991, 
de l’Habitatge, en la redacció donada que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 12 bis. 
 
1. En el supòsit que les fiances es dipositin fora del termini establert sense requeriment 
previ de la inspecció, s’aplica un recàrrec del 5%, 10% o 15%, sobre l’import de la 
fiança, si el termini no supera, respectivament, els tres, sis o dotze mesos, amb 
exclusió de les sancions que altrament es puguin exigir i dels interessos de demora.  
 
2. En el supòsit que les fiances es dipositin fora del termini establert, sense 
requeriment previ de la Inspecció, una vegada transcorreguts dotze mesos, s’aplica un 
recàrrec del 20% i els interessos de demora que s’hagin meritat a comptar del termini 
establert per dipositar la fiança, amb exclusió de les sancions que altrament es puguin 
exigir. 
 
3. En el supòsit que les fiances es dipositin fora del termini establert, previ requeriment 
de la inspecció, una vegada transcorreguts dotze mesos, s’aplica un recàrrec del 25% 
de l’import de la fiança i els interessos de demora, que s’hagin meritat a comptar del 
termini establert per dipositar la fiança, amb exclusió de les sancions que altrament es 
puguin exigir. 
 
4. En tots els supòsits previstos l’import màxim dels recàrrecs no pot superar els 
1.500.-euros.” 
 
Capítol III 
Altres modificacions de lleis substancials 
 
Secció Primera 
Universitats 
 
Article 20 
Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer 
 
Es modifica l’apartat 2 de la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
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“2. Els estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
regulada per aquesta Llei han de fixar el termini per a la resolució dels procediments 
de la seva competència. En tot cas, els informes relatius al professorat lector i el 
professorat col·laborador s’han d’emetre en el termini màxim de sis mesos, passats els 
quals s’entenen valorats positivament. Les acreditacions de recerca i de recerca 
avançada s’han d’expedir en el termini màxim de sis mesos, passats els quals sense 
resolució expressa s’entenen atorgades.” 
 
Secció Segona 
Entitats de dret públic de la Generalitat 
 
Article 21 
Modificació de la Llei 16/2005, de 27 de desembre 
 
1. S’afegeix un apartat 3 a l’article 3 de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la 
informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 
 
“3. L’Institut Cartogràfic de Catalunya, en el desenvolupament de les seves funcions, té 
la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o 
que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, així com 
dels ens locals de Catalunya, als efectes del que estableix l’article 4.1.n) de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. En conseqüència, l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya està obligat a realitzar, dins l’àmbit de les funcions que 
preveu aquesta Llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i els ens integrats en el seu sector públic o els ens 
locals de Catalunya. 
 
Les relacions de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb els departaments i els ens o 
les entitats dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa 
contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs.” 
 
2. S’afegeix un article 26 bis a la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació 
geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que resta redactat de la manera 
següent: 
 
“Article 26 bis 
Actuació com a mitjà propi 
 
“En la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, les relacions entre 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i els departaments de l’Administració de la 
Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan 
vinculats, i els ens locals, s’articulen mitjançant encàrrecs que no tenen naturalesa 
contractual. L’encàrrec corresponent ha d’incloure, com a mínim, l’abast de l’encàrrec, 
la previsió dels costos i el sistema de finançament. 
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L’Institut Cartogràfic de Catalunya no pot participar en les licitacions públiques 
convocades pels ens respecte dels quals té la consideració de mitjà propi instrumental 
i servei tècnic. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’execució de l’activitat objecte de la licitació pública. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar anualment les directrius per a la 
fixació individualitzada de les tarifes de referència que s’han d’aplicar per a les 
diferents activitats de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i les condicions bàsiques 
d’execució d’aquestes. La proposta de directrius per a la fixació de les tarifes pels 
encàrrecs dels ens locals ha de ser prèviament informada per la Comissió de Govern 
Local de Catalunya.” 
 
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, que 
resta redactat de la manera següent: 
 
“ 1. La contractació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya es regeix per la legislació 
sobre contractació del sector públic”. 
 
Article 22 
Modificació de la Llei 19/2005, de 27 de desembre 
 
1. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 1 de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de 
l’Institut Geològic de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“4. L’Institut Geològic de Catalunya, en el desenvolupament de les seves funcions, té 
la condició de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes 
i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de 
poders adjudicadors, als efectes del que estableix l’article 4.1.n de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.” 
 
2. S’afegeix un article 20 bis a la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut 
Geològic de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 20 bis  
 
Actuació com a mitjà propi 
 
“1. En la seva actuació com a mitjà propi, l’Administració de la Generalitat i els ens, els 
organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, poden encarregar 
directament a l’Institut Geològic de Catalunya la realització de treballs i serveis sobre 
les matèries relacionades amb les seves funcions. L’encàrrec corresponent ha 
d’incloure, com a mínim, l’abast de l’encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de 
finançament. 
 
2. L’Institut Geològic de Catalunya no podrà participar en les licitacions públiques 
convocades pels ens respecte dels quals té la consideració de mitjà propi. Això no 
obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a l’Institut Geològic de 
Catalunya l’execució de l’activitat objecte de la licitació pública. 
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3. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar anualment les directrius per a 
la fixació individualitzada de les tarifes de referència que s’han d’aplicar per a les 
diferents activitats de l’Institut Geològic de Catalunya i les condicions bàsiques 
d’execució d’aquestes.” 
 
Secció Tercera 
Urbanisme 
 
Article 23 
Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol. 
 
1. Es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 57 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que resta redactat de 
la manera següent: 
 
“c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i 
establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament, sense perjudici de la definició i 
desenvolupament d’altres elements integrants de l’estructura general del territori que 
puguin dur a terme els plans especials regulats en la lletra e) de l’article 67.1.” 
 
2. Es modifica la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 67 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que resta redactat de 
la manera següent: 
 
“e)  Per a la creació de sistemes urbanístics, generals o locals,  no previstos pel 
planejament urbanístic general o  per a la  modificació dels ja  previstos i per  tal de 
legitimar l’execució directa d’obres corresponents a la infraestructura del territori o als 
elements determinants del desenvolupament urbà, pel que fa a les infraestructures 
bàsiques relatives a les comunicacions terrestres, marítimes i aèries, a la 
infraestructura hidràulica general, a les infraestructures de gestió de residus, a 
l’abastament i el subministrament d’aigua, al sanejament, al sistema energètic en totes 
les seves modalitats, inclosa la generació, xarxes de transport i distribució, a les 
telecomunicacions  i a la resta de sistemes urbanístics. Si la infraestructura afecta més 
d’un municipi o diverses classes de sòl o no està prevista pel planejament urbanístic 
general, la formulació i la tramitació del pla especial són preceptives, sens perjudici del 
que estableix la legislació sectorial.” 
 
3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 67 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que resta redactat de la manera següent: 
 
“2 Es poden formular plans especials urbanístics, estiguin o no previstos pel 
planejament urbanístic general, per al desenvolupament de les determinacions del 
planejament urbanístic general, plans especials urbanístics autònoms per a completar 
les esmentades determinacions, així com plans especials urbanístics autònoms per a 
la implantació de nous sistemes urbanístics o per a la modificació  dels previstos pel 
planejament. Els plans especials urbanístics desenvolupen, completen o 
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complementen les determinacions del planejament urbanístic general, en qualsevol 
classe o categoria de sòl o, si s'escau, en diverses classes i categories de sòl 
simultàniament, amb l’objecte de preveure la implantació de sistemes urbanístics 
generals i locals o  d’assolir alguna o diverses de les finalitats a què fa referència 
l’apartat 1.  
 
En cap cas els plans especials urbanístics no poden substituir el pla d'ordenació 
urbanística municipal en la seva funció d'ordenació integral del territori, pel què no 
poden alterar la classificació del sòl, però si que poden modificar la seva qualificació 
per aconseguir l’objectiu legal que justifica la seva aprovació. En tot cas, els plans 
especials urbanístics han de resultar compatibles amb el planejament urbanístic 
general. A aquests efectes, es consideren compatibles amb el planejament urbanístic 
general, i no requereixen la seva modificació prèvia: 
 
a) Els plans especials urbanístics que, sense alterar els usos principals establerts pel 
planejament general, estableixin restriccions d’ús per a ordenar la incidència i els 
efectes urbanístics ambientals i sobre el teixit urbà que les activitats produeixen sobre 
el territori o per tal d’impedir la desaparició o l’alteració dels béns que integren el 
patrimoni cultural,  de les zones d’un gran valor agrícola, forestal o ramader, de zones 
deltaiques o d’espais rurals o periurbans o del paisatge. 
 
b) Els plans especials que tinguin per objecte la implantació de nous sistemes 
urbanístics de caràcter general o local o la modificació dels previstos pel planejament 
urbanístic general, sempre que les  infraestructures o elements a implantar compleixin 
algun dels requisits següents: 
 
Primer.- Que s’implantin en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat i que 
no entrin en contradicció amb les previsions establertes pel planejament urbanístic 
general. 
Segon.- Que siguin previstos en un pla o en un projecte aprovat d’acord amb la 
legislació sectorial i que aquesta imposi la qualificació de sistema dels terrenys per 
exercir les competències pròpies dels ens supramunicipals. 
Tercer.- Que siguin previstos en un projecte aprovat d’acord amb la legislació sectorial 
i que no entrin en contradicció amb les previsions establertes pel planejament 
urbanístic general. 
  
c) Els plans especials urbanístics que siguin necessaris per la implantació de les 
infraestructures o per al desenvolupament d’altres determinacions establertes per un 
pla director urbanístic que no requereix l’adaptació prèvia del pla d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
d) Els plans especials que modifiquin el destí concret dels terrenys qualificats pel 
planejament urbanístic general com a sistemes urbanístics d'equipaments comunitaris, 
o el seu caràcter local o general, tot mantenint la qualificació com a sistema 
d'equipaments comunitaris 
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e) Els plans especials que tinguin per objecte la implantació, en sòl no urbanitzable  de 
qualsevol dels usos admissibles d'acord amb l'article 47, sempre que no entrin en 
contradicció amb les previsions establertes pel planejament urbanístic general. 
 
f) Els plans especials per a la implantació i execució dels serveis urbanístics bàsics, de 
les infraestructures de telecomunicacions i altres infraestructures d’interès local.” 
 
4. Es modifica l’apartat 4 de l’article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que resta redactat de la manera següent: 
 
“4. Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el 
planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca d’aquest, les pròpies de 
llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, 
els plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin.  Als plans especials urbanístics 
que tenen per objecte preveure la implantació de les infraestructures del territori i els 
elements determinants del desenvolupament urbà els correspon l’establiment de la 
qualificació com a sistema urbanístic del sòl que requereix la implantació de la 
infraestructura o element, a més d’aquelles altres determinacions necessàries per a la 
implantació d’aquests. Aquests plans especials han de contenir l’anàlisi de les diverses 
alternatives d’emplaçament plantejades i la justificació de l’opció escollida i del 
compliment dels requisits que legitimen l’aprovació del pla.” 
 
5. Es modifica de l’article 76 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Correspon de formular els plans especials urbanístics, els plans de millora urbana i 
els plans parcials urbanístics als ens locals, a les entitats urbanístiques especials o als 
altres òrgans competents en matèria d’urbanisme, segons correspongui, sens perjudici 
de la iniciativa privada, d’acord amb el que disposa l’article 96.  
 
En el cas dels plans especials urbanístics a què es refereix l’article 67.1.e, correspon 
de formular-los a l’administració que tingui al seu càrrec l’execució directa de les obres 
corresponents a la infraestructura del territori o als elements determinants del 
desenvolupament urbà o, en el cas d’infraestructures o elements de titularitat privada, 
al seu titular.” 
 
6. Es modifica la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 77 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que resta redactat de 
la manera següent: 
 
“e) Els plans especials urbanístics autònoms a què es refereix l’article 67.1.e. Si en el 
termini d’audiència que preveu l’article 83.8, l’ajuntament afectat manifesta la seva 
disconformitat amb l’emplaçament escollit per a la implantació d’una infraestructura o 
element d’interès supramunicipal, llevat que aquest emplaçament vingui predeterminat 
per una figura de planejament territorial, sectorial o urbanístic general, o per una 
decisió del Govern, la resolució definitiva de l’expedient s’ha d’adoptar previ informe 
del Departament competent per raó de la matèria i de la Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya, amb la finalitat de ponderar els interessos públics que concorren.” 
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7. Es modifica l’apartat 3 de l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que resta redactat de la manera següent: 
 
“3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics a què es 
refereix l’article 67.1.e, si les infraestructures o elements a implantar són d’interès 
supramunicipal, corresponen: 
 
a) a l’administració que els ha redactats, si té atribuïdes competències urbanístiques 
de tramitació o d’aprovació de plans. 
b) a la comissió territorial d’urbanisme competent en la resta de supòsits, llevat que 
l’àmbit territorial del pla afecti més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial 
i la definitiva pertoquen al conseller o consellera de Política Territorial i Obres 
Públiques.” 
 
Secció Quarta 
Transport públic de viatgers 
 
Article 24 
Modificació de la Llei 7/2004 de 16 de juliol 
 
1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 l’article 52 de la de la Llei 7/2004 de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent: 
 
“3. En el cas que la persona usuària viatgi sense bitllet, amb un títol de transport no 
validat, o amb un títol de transport no vàlid per a les característiques del trajecte o de 
la persona usuària s'han d'adoptar les mesures següents: 
 
a) El personal de l'empresa operadora ha de requerir a la persona usuària l'abonament 
d’una percepció mínima de 50 euros. A tal efecte, el personal de l’empresa operadora 
ha d’expedir el document  justificatiu corresponent a la percepció mínima. Aquest 
import s’ha d’abonar en un termini màxim de trenta dies posteriors a la intervenció del 
personal de l’empresa operadora. Tanmateix, si la percepció mínima és abonada de 
forma immediata, en el moment en què s’emet el títol corresponent, el seu import es 
redueix en un 50%. 
 
b) En cas que la persona usuària no efectuï el pagament immediat de la percepció 
mínima, el personal de l’empresa operadora ha de sol·licitar que s’identifiqui per tal de 
gestionar el cobrament. En el cas que no s’efectuï el pagament durant els trenta dies 
posteriors a la intervenció, l’Administració titular del servei ha de tramitar el 
procediment sancionador corresponent sempre que l’actuació de la persona usuària 
sigui constitutiva d’infracció administrativa d’acord amb la normativa de transport 
aplicable.  
 
c) En cas de negativa de la persona usuària a abonar la percepció mínima o a 
identificar-se adientment, el personal de l’empresa operadora pot sol·licitar l’auxili del 
personal de seguretat o dels agents de l’ordre públic perquè la identifiquin, sens 
perjudici de la facultat de requerir la persona usuària que abandoni el mitjà de 
transport o les instal·lacions.  
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4. En el cas que, amb la identificació prèvia de la persona usuària, es comprovi que es 
tracta d'un títol de transport que no és vàlid per a les seves característiques, o quan 
aquesta es negui a identificar-se i per tant no s'hagi pogut comprovar aquest aspecte, 
el personal d'intervenció ha de retenir el títol i dipositar-lo en el lloc que es determini 
per tal que la persona titular, amb l'acreditació prèvia, pugui retirar-lo.” 
 
2. S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 52 de la de la Llei 7/2004 de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent 
 
“7. En els àmbits territorials en els que s’hagi establert un sistema d’integració tarifària 
amb una tipologia pròpia de títols de transport s’ha d’aplicar, amb caràcter genèric, la 
percepció mínima amb l’import esmentat, sense perjudici que l’Autoritat competent 
pugui proposar imports diferents, que han de ser aprovats per Resolució de la persona 
titular del Departament competent en matèria de transports, per supòsits relacionats 
amb la utilització inadequada del títol, en els termes descrits a l’apartat 3 d’aquest 
article.” 
 
 
Secció Cinquena 
Ports de Catalunya 
 
Article 25 
Modificació de la Llei 5/1998, de 17 d’abril 
 
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“1. Aquesta Llei té per objecte d’establir l’organització portuària de la Generalitat i 
regular la planificació, la construcció, la modificació, la gestió, la utilització i el règim de 
policia dels ports, de les marines interiors i de la resta d’obres o construccions 
nàutiques i portuària que són competència de la Generalitat, així com el seu règim 
econòmic financer”. 
 
2. Es modifica l’apartat a) de l’article 8 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya, que resta redactat de la forma següent: 
 
“a) L’organització, la gestió i l’administració dels ports, les dàrsenes, les instal·lacions 
marítimes i les marines interiors que gestioni directament o indirectament l’ens públic, 
inclosa la gestió, recaptació i revisió dels tributs portuaris, i també la planificació, la 
confecció de projectes, l’execució i la conservació de les seves obres i instal·lacions, 
d’acord amb la normativa urbanística aprovada”.  
 
3. Es modifica la lletra j) de l’article 13 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“j) Adoptar acords en matèria de tributs portuaris i preus privats” 
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4.  Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 20 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, 
de ports de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“a) els tributs portuaris i els ingressos que tinguin el caràcter de recursos de dret privat 
obtinguts en l’exercici de les seves funcions”.  
 
5. Es suprimeix l’apartat 1 i 2 de l’article 93 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya. 
 
6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 102 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya, amb l’addició d’un paràgraf, que resta redactat de la forma següent: 
 
“1. Tenen la consideració d’infracció administrativa en l’àmbit portuari les accions i les 
omissions tipificades i sancionades per aquesta Llei. 
 
En matèria de tributs portuaris s’aplica el règim d’infraccions i sancions establerts en la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les disposicions que la 
complementin o desenvolupin”. 
 
7. Es modifica la Secció tercera del capítol III del títol IV de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, 
de ports de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Secció tercera 
Preus privats  
 
Article 93  
Preus privats  
 
Correspon a Ports de la Generalitat determinar el preu exigible als particulars en 
contraprestació per les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que realitzi 
a sol·licitud d'aquests. 
 
Article 93 bis  
Revisió i actualització dels preus privats. 
 
1. Correspon a Ports de la Generalitat revisar el preu que pot exigir als particulars en 
contraprestació per les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que realitzi 
a sol·licitud d'aquests. 
 
2. Els preus establerts per Ports de la Generalitat s’entenen automàticament 
actualitzats l'1 de gener de cada any, en una proporció equivalent al 100% de la 
variació interanual experimentada per l'Índex General de Preus al Consum al territori 
de Catalunya. 
 
Article 93 ter.  
Exigibilitat. 
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1. Ports de la Generalitat pot exigir el pagament del preu de les activitats econòmiques 
portuàries i serveis diversos des del moment en què rep la petició de la persona 
interessada. A tal efecte, l'Entitat ha d’expedir la corresponent factura i aquesta l’ha de 
fer efectiva el sol·licitant en el termini de trenta dies naturals des de la seva notificació. 
 
2. Ports de la Generalitat pot exigir un dipòsit previ o la constitució d'avals per tal de 
garantir el cobrament de les factures emeses, per l'import d'aquestes. 
 
3. Transcorregut el termini de pagament sense que el sol·licitant hagi fet efectiu el preu 
exigit, la Gerència de Ports de la Generalitat ha de certificar aquesta circumstància i ho 
ha de notificar a l'obligat al pagament. La quantitat deguda ha de generar l'interès legal 
de diners vigents incrementats en dos punts durant el període en què s'hagi incorregut 
en mora. 
 
4. Si l'obligat al pagament ha constituït alguna garantia, Ports de la Generalitat, previ 
requeriment a la persona interessada, ha de procedir al cobrament de la quantitat que 
deu amb càrrec a la mateixa. En un altre cas, ha de procedir a reclamar la quantitat 
deguda davant dels òrgans de la jurisdicció ordinària. 
 
El certificat emès per la Gerència de Ports de la Generalitat té la consideració de títol 
executiu als efectes de l'acció executiva, conforme al disposat a l'article 517 de la Llei 
1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil i permet la promoció del corresponent 
procés d'execució amb independència de l'import efectivament reclamat.  
 
La falta de pagament dels interessos meritats durant el període en què s'ha incorregut 
en mora ha d’habilitar igualment a Ports de la Generalitat per a l'exercici de l'acció 
executiva en la forma prevista en aquest article. 
 
Article 93 quarter. 
Reclamació prèvia a la via judicial civil 
 
1. En matèria de preus privats per la realització d'activitats econòmiques portuàries, les 
persones interessades han de formular reclamació prèvia en via administrativa a 
l'exercici d'accions fundades en dret privat contra Ports de la Generalitat, en la forma 
establerta en la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
2. Correspon al conseller o consellera competent en matèria de ports la resolució de 
les reclamacions prèvies en via administrativa a l'exercici d'accions fundades en dret 
privat en aquesta matèria. La resolució s'ha de dictar en el termini de tres mesos des 
que la mateixa tingui entrada en el registre de l'òrgan competent per resoldre. El 
venciment del termini màxim establert sense que s'hagi dictat i notificat la resolució de 
la reclamació, determina la seva desestimació. 
 
La interposició de la reclamació prèvia no suspèn l'obligació d'efectuar el pagament de 
la factura en la forma prevista a l'article anterior”. 
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8. S’afegeix una secció quarta al capítol III del títol IV de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, 
de ports de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Secció quarta 
Utilització d’instal·lacions en règim de concessió 
 
Article 93 quinquies 
Utilització d’instal·lacions en règim de concessió 
 
El tràfic portuari que utilitzi instal·lacions en règim de concessió administrativa, 
construïdes o no per particulars, és subjecte al pagament a Ports de la Generalitat de 
les contraprestacions que corresponguin, segons el règim jurídic aplicable, que 
s’estableixin en les clàusules de la concessió, amb les bonificacions i les exempcions 
que hi siguin determinades”. 
 
Secció sisena 
Ordenació ambiental 
 
Article 26 
 
Es modifica la Disposició Transitòria Primera de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que 
resta redactat de la manera següent: 
 
“Primera 
 
La il·luminació exterior existent tant de titularitat pública com privada ha de complir les 
prescripcions de la Llei 6/2001 i les del Decret que la desplega no més enllà del 31 de 
desembre de 2011. Les adaptacions a la normativa s’han de realitzar atenent al grau 
de protecció on s’ubica la il·luminació d’acord amb el mapa de la protecció envers la 
contaminació lluminosa aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge el 19 de 
desembre de 2007”. 
 
 
Disposicions addicionals 
 
Primera 
Habilitació 
 
Es faculta a la persona titular del Departament competent en matèria de transports 
perquè dicti les normes necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de l’article 52 
de la Llei 7/2004, de 26 de juliol i per a l’actualització mitjançant Resolució de la 
quantia de la percepció mínima regulada en l’article 24 d’aquesta llei.  
 
Segona 
Reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors i 
expedició de les llicències 
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1. Les llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors expedides per les 
Comunitats Autònomes que hagin subscrit un conveni de reconeixement recíproc 
d’aquestes llicències amb la Generalitat habiliten per a l’exercici de la caça i la pesca 
recreativa en aigües interiors en el territori de Catalunya en els termes i les condicions 
que estableixi el conveni. 
 
2. Les llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors es poden expedir de 
manera telemàtica i el pagament de la taxa corresponent es pot fer de manera 
electrònica. L’acreditació de la possessió de l’assegurança obligatòria del caçador es 
fa mitjançant una declaració responsable en els termes que preveu la normativa de 
simplificació de tràmits en els procediments administratius. 
 
Tercera  
Afectació d’ingressos 
 
L’afectació d’ingressos establerta en els articles 55, 56, 57 i 58 de la Llei 7/2001 de 16 
de juliol, de mesures fiscals i finançares, queda sense efecte.  
 
Disposició transitòria  
 
 
Preus privats 
 
Mentre no s’hagi procedit a l’aprovació dels preus privats per les diferents activitats 
econòmiques portuàries i serveis diversos que realitza Ports de la Generalitat, són 
aplicables les tarifes que regula l’apartat 4.1, 4.3 i 4.6 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, de 
17 d’abril, de ports de Catalunya. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
1. Es deroga l’apartat 2) de l’article 62 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 
 
2. Es deroga el capítol I del títol XI del text refós aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008. 
 
3. Es deroga la disposició addicional sisena de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives. 
 
4. Es deroga l’ordre del Departament de Política Territorial i Obres Publiques de 21 de 
desembre de 2001, sobre la percepció mínima aplicable, en diversos mitjans de 
transport, als viatgers i viatgeres sense bitllet. 
 
5. Es deroga l’apartat 4 de l’article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives, de conformitat amb l’apartat 2 de la disposició 
derogatòria de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 
 
6. Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin al que 
estableix aquesta llei, s’hi oposin o hi resultin incompatibles. 
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Disposicions finals 
 
Primera 
Autorització per a formular un nou text articulat de les taxes aplicables per Ports de la 
Generalitat. 
 
1.1 De conformitat amb l’article 63.3 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, s’autoritza al  Govern perquè, en el termini de vuit 
mesos, a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, formuli un nou text 
articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat. 
 
1.2 A tal efecte es fixen les bases següents: 
 
1.2.1. únicament es poden regular les taxes següents: 
Taxes per utilització privativa del domini públic portuari: 
 
a) La taxa d'ocupació privativa del domini públic portuari. 
b) La taxa d'emmagatzematge de mercaderies. 
c) La taxa per l'ocupació del domini públic portuari amb béns mobles destinats a la 
prestació de serveis portuaris específics o al desenvolupament d'activitats 
econòmiques. 
d) La taxa per l'estada de vaixells a la zona del varador. 
 
Taxes per aprofitament especial del domini públic portuari: 
 
a) La taxa d'entrada i estada de vaixells. 
b) La taxa d'atracada de vaixells. 
c) La taxa de càrrega, descarrega, transbord i trànsit de mercaderies. 
d) La taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers i vehicles en 
règim de passatge. 
e) La taxa de la pesca fresca. 
f) La taxa de les embarcacions d'esbarjo. 
g) La taxa d'estacionament de vehicles. 
 
Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats administratives: 
 
a) La taxa de la bàscula. 
b) La taxa de seguretat portuària. 
 
 
1.2.2 Cal regular –en cadascuna de les taxes-  els elements següents: 
Fet imposable; supòsits de no subjecció; exempcions; subjectes passius; elements de 
quantificació de la taxa; quota tributària; reduccions de la quota íntegra; bonificacions; 
període impositiu i meritació; actualització i revisió; pagament del deute tributari 
 
1.2.3. Els criteris metodològics que cal seguir per a valorar cada taxa han de ser els 
següents: 
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a) per les taxes d’utilització privativa del domini públic portuari: el valor del mercat 
del bé (terrenys, mirall d’aigua i edificis per zona portuària) i en funció de la classe i 
intensitat dels usos dels domini públic portuari. 
b) per les taxes d’aprofitament especial del domini públic portuari: el valor del 
mercat del bé (terrenys, mirall d’aigua i edificis per zona portuària) i el valor de la utilitat 
obtinguda. 
c) per les taxes per prestació de serveis o realització d’activitats administratives: 
cost del servei o activitat 
 
 
Segona 
Entrada en vigor  
 
Aquesta llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 


