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DICTAMEN 14/2011 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, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 12 de desembre de 2011, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 23 de novembre de 2011 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió 
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres. 
 
L’Avantprojecte de llei es va acompanyar d’una memòria general sobre els 
continguts i d’una memòria d’avaluació d’impacte. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 2 de desembre i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
L’Avantprojecte de llei consta de cinquanta-sis articles englobats en dos 
títols, dues disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, tres 
disposicions derogatòries i quatre disposicions finals.  
 
El títol I s’anomena “Mesures fiscals” i engloba dos capítols, el de tributs 
propis i el de tributs cedits.  
 
El Capítol I, “Tributs propis”, engloba de l’article 1 a l’article 40 i consta de 
tres seccions. La secció primera, que engloba l’article 1, modifica els cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. La secció segona, 
que engloba els articles del 2 a l’11, modifica el cànon de l’aigua. La secció 
tercera, que engloba els articles del 12 al 40, modifica o crea diferents 
taxes.  
 
Les taxes objecte de modificació són: la taxa de l’Hotel d’Entitats; la taxa per 
a la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics; la taxa per la 
prestació de serveis facultatius veterinaris; la taxa pels serveis de laboratoris 
de sanitat agrària dependents del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural; la taxa per la verificació del compliment 
de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics 
sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per la verificació del 
compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis 
no clínics amb medicaments veterinaris; la taxa per l’emissió de les 
declaracions d’impacte ambiental i les resolucions que determinen la no-
necessitat de sotmetre un projecte al procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental; la taxa per informes i inspecció de programes de restauració 
d’activitats; la taxa pels serveis d’autorització ambientals; la taxa per la 
prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d’instal·lacions 
i inscripcions al Registre d’Establiments Industrials, control d’aparells i 
vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes; la taxa pel 
control i la supervisió dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de 
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vehicles; les taxes de l’Agència de Residus de Catalunya; la taxa per 
autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com per les 
activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, efectuat 
sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres 
activitats relacionades; la taxa per l’habilitació acreditativa dels bombers; la 
taxa per als serveis prestats pel cos de mossos d’esquadra; la taxa per la 
prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments; la taxa 
per la concessió de les autoritzacions de treball per a les persones 
estrangeres; la taxa per la prestació de serveis de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya. 
 
Les taxes de nova creació són les següents: la taxa per la prestació de 
serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia; la taxa 
per l’emissió d’informes preceptius en matèria de consum; la taxa per a la 
inscripció en les proves per obtenir el títol de tècnic/a de formació 
professional i de tècnic/a superior de formació professional; la taxa per la 
realització d’actuacions d’activitat administrativa del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya amb relació als prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual de Catalunya; la taxa per l’expedició de certificats de 
professionalitat, acreditacions parcials i expedició de duplicats; la taxa per la 
tramitació dels expedients de sol·licitud d’autorització de treball de menors 
de 16 anys en espectacles públics; la taxa per les actuacions del Registre 
d’Empreses Acreditades de Catalunya; les taxes pels serveis prestats per la 
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom; la taxa 
pels drets d’inscripció a les proves d’habilitació de guia de turisme de 
Catalunya que convoca la Direcció General de Turisme, i d’ampliació 
d’idiomes; la taxa pels drets de renovació o emissió de duplicats del carnet 
acreditatiu de l’habilitació de guia de turisme de Catalunya. 
 
El capítol II, “Tributs cedits”, engloba els articles del 41 al 44 i consta de tres 
seccions. La secció primera (article 41) fa referència a l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i modifica la deducció per inversió en 
l’habitatge habitual. La secció segona (article 42) fa referència a l’impost de 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats on s’introdueixen 
unes bonificacions en la quota tributària d’aquest impost. La secció tercera 
(articles 43 i 44) regula els tributs sobre el joc; en l’article 43 es modifica la 
taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar i en l’article 44 es modifica la 
taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries. 
 
El títol II s’anomena “Mesures relatives al règim jurídic de les finances 
públiques" i engloba tres capítols.  
 
El capítol I, que conté l’article 45, s’anomena “Gestió financera i control” i 
modifica alguns articles 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. 
 
El capítol II s’anomena “Òrgans reguladors o consultius” i engloba els 
articles del 46 al 48. En aquest capítol es modifiquen els articles referents a 
l’elaboració del pressupost de les lleis de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i de la 
Comissió Jurídica Assessora. 
 
El Capítol III s’anomena “Altres modificacions de lleis substancials” i consta 
de dues seccions. En la secció primera, que engloba els articles del 49 al 
52, es modifiquen lleis d’entitats de dret públic de la Generalitat, com ara del 
Centre d’Estudis d’Opinió, de l’Institut Català de Finances, de l’Institut 
Català del Sòl i de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. En la secció segona, 
que engloba els articles del 53 al 56 es modifica la Llei 7/2011, de mesures 
fiscals i financeres, el Text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, 
la Llei 10/2003 sobre mutualitats de previsió social i la Llei 1/2003 
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d’universitats de Catalunya. 
 
La disposició addicional primera regula el règim d’autonomia econòmica del 
Laboratori Agroalimentari. 
 
La disposició addicional segona regula la deducció en l’IRPF en concepte 
d’inversió per un àngel inversor. 
 
La disposició transitòria primera suspèn l’aplicació de la disposició 
addicional sisena del Text refós de la legislació en matèria d’aigua de 
Catalunya. 
 
La disposició transitòria segona estableix que no s’exigirà el cànon de 
l’aigua als usos d’aigua efectuats per entitats subministradores que facturen 
menys de 20.000 metres cúbics anuals. 
 
La disposició transitòria tercera estableix la no exigència d’imports no 
liquidats de cànon de l’aigua, corresponents a usos industrials efectuats per 
les entitats subministradores. 
 
La disposició transitòria quarta regula l’atribució de recursos als sistemes 
públics de sanejament. 
 
La disposició derogatòria primera deroga l’apartat 2 de l’article 11 del Text 
refós de l’Institut Català de Finances. 
 
La disposició derogatòria segona deroga l’article 90 bis e), l’article 92.9 i 
l’article 97.12 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
La disposició derogatòria tercera fa una derogació genèrica de les 
disposicions d’igual rang o inferior que contradiguin el que estableix aquesta 
norma. 
 
La disposició final primera habilita la persona titular del departament 
competent en matèria d’universitats i recerca a desenvolupar un sistema 
d’informació gràfica i alfanumèrica del parc immobiliari relatiu a les 
universitats públiques i als centres de recerca. 
 
La disposició final segona estableix que en el termini d’un any des de la 
constitució de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural el Govern ha de fer 
un Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2000 a fi d’evitar coincidència 
de funcions entre l’Institut Català de les Industries Culturals i l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
La disposició final tercera habilita la persona titular del departament 
competent en matèria d’economia i finances perquè aprovi el model oficial 
d’autoliquidació de la taxa per la prestació dels serveis personals i materials 
en l’àmbit de l’Administració de Justícia. La taxa serà exigible a partir de l’1 
de març de 2012. 
 
La disposició final quarta estableix l’entrada en vigor de la norma l’1 de 
gener de 2012. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC considera que la creació de noves taxes, de nous fets 
imposables i  l’ampliació de la base imposable d’algunes de les ja existents 
no estan prou justificades a la memòria general de l’Avantprojecte de llei. 
 



 

                                                                                                                                                   5-Dictamen 

 

Segona. El CTESC considera positiva la revisió a l’alça dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus municipals destinats a incineració o 
abocament. Es tracta d’una mesura que incentiva l’aprofitament de les 
deixalles domèstiques i permet, pel seu caràcter finalista, el suport a les 
entitats locals que despleguen programes de recollida selectiva més 
avançats.  
 
Tercera. El CTESC valora la proposta de tipus de gravamen aplicable al 
cànon de l’aigua dels habitatges per la seva progressivitat i pels augments 
moderats per als consums de la majoria de la població catalana. 
 
Quarta. El CTESC vol posar de manifest que l’increment del cànon de 
l’aigua,  per si sol, no podrà eixugar l’elevat nivell de dèficit i d’endeutament 
de l’Agència Catalana de l’Aigua i, en conseqüència, no es podrà garantir el 
finançament del cicle hidràulic. El CTESC considera que caldria emprar 
altres vies complementàries de finançament per solucionar aquesta situació.  
 
Cinquena. El CTESC valora positivament l’extensió indefinida de la tarifa 
social per al consum de l’aigua que recull l’apartat 4 de l’article 6 del present 
Avantprojecte.  
 
Sisena. No obstant l’observació anterior, el CTESC considera 
excessivament restrictives les condicions per accedir a la tarifa social, les 
quals dificulten la seva aplicació efectiva. Al parer del CTESC, aquesta tarifa 
social s’hauria d’aplicar a totes les unitats familiars que no arribin a un 
determinat topall d’ingressos mensuals, independentment de l’edat i de la 
procedència d’aquests ingressos. Així, es proposa la redacció d’un nou 
article del present Avantprojecte en aquesta direcció. 
 
Setena. L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix a l’article 72 els 
òrgans consultius del Govern: la Comissió Jurídica Assessora és l’alt òrgan 
consultiu del Govern i el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. 
 
Atès que l’Estatut  és una norma de rang superior i posterior en el temps a 
les lleis de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(Llei 7/2005, de 8 de juny) i de la Comissió Jurídica Assessora (Llei 5/2005, 
de 2 de maig), el CTESC considera que aquest Avantprojecte de llei hauria 
d’establir les modificacions necessàries d’aquestes dues lleis per tal que la 
seva autonomia i independència quedin suficientment garantides i alhora se 
superin les possibles disfuncions jurídiques que s’hagin pogut produir, així 
com per ajustar-les amb més precisió a la pràctica portada a terme des de 
l’aprovació de l’Estatut. En aquest sentit, el CTESC advoca per obviar el 
concepte “d’adscripció a un departament”, amb un fort contingut i 
reminiscència cap a una dependència orgànica i funcional, a fi i efecte de 
permetre una millor adequació a la realitat pràctica i jurídica actual, on 
cadascun dels òrgans “es relaciona amb el Govern mitjançant el 
departament” que aquest considera més adient. Així mateix, entén que cal 
mantenir i garantir que aquests alts òrgans consultius del Govern disposin 
de secció pressupostària pròpia dins dels pressupostos de la Generalitat. 
 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. Pel que fa a l’article 4, el CTESC considera que la referència que es fa a 

l’article 33 de la Llei general tributària no és correcta, ja que aquest 
article correspon a la derogada Llei general tributaria 230/1963. 
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2. En relació amb l’apartat 1 de l’article 8 de l’Avantprojecte,  el CTESC no 
ha trobat que s’especifiqui quina és la quantitat resultant de la pujada 
del cànon de l’aigua en els usos industrials, -incloent les instal·lacions 
hidroelèctriques de règim general- estimada en un 3%, tant en el 
gravamen general com en l’específic, tal com es va aprovar inicialment 
al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. I, per tant, 
el CTESC considera que caldria incloure aquest punt bé en aquesta 
norma o bé en la Llei de pressupostos.  
 

3. En l’apartat 1 de l’article 8, i respecte al cànon que paguen les 
instal·lacions hidroelèctriques de règim general, el CTESC recomana 
que en aquest cas l’augment sigui superior al 3%, ja que actualment per 
aquestes instal·lacions és una quantitat molt baixa i es tracta 
d’instal·lacions àmpliament amortitzades. El CTESC creu que és 
possible i convenient una pujada substancial d’aquest concepte que 
incrementi els recursos que l’Agència Catalana de l’Aigua obté 
d’aquestes instal·lacions.  

 
4. Pel que fa al títol de la subsecció cinquena (article 16), el CTESC 

recomana substituir “Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural” per una referència més genèrica, com ara, 
“departament competent en matèria d’agricultura.”  

 
5. Pel que fa a l’article 17, el CTESC recomana substituir “Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural” per una 
referència més genèrica, com ara, “departament competent en matèria 
de ramaderia, pesca i medi natural.” 

 
6. En relació amb l’article 22 de l’Avantprojecte, el CTESC considera que a 

causa de la greu conjuntura econòmica i financera que travessen la 
majoria d’empreses del nostre país, no escau l’increment de taxes pels 
serveis d’autorització ambientals, en la forma prevista en l’esmentat 
article. Per tant, i per coherència amb altres suspensions d’increment de 
taxes regulades en aquest Avantprojecte (p.ex. en la no exigibilitat 
temporal del cànon de l’aigua als usos d’aigua efectuats per entitats 
subministradores que facturen menys de 20.000 metres cúbics anuals), 
el CTESC recomana que no s’apliqui l’increment de l’1% de les taxes 
pels serveis d’autorització ambiental. 
 
El CTESC considera que caldria que aquest increment s’anés 
implantant progressivament quan la situació econòmica sigui més 
favorable per al teixit empresarial català, a l’igual que en altres casos 
recollits al mateix Avantprojecte. 

 
7. En l’apartat 1 de l’article 45 de l’Avantprojecte s’elimina el control 

parlamentari de les operacions de crèdit que excedeixen el 5% de l’estat 
de despeses del Pressupost de la Generalitat de l’any corrent. El 
CTESC considera que aquest control s’hauria de recuperar per tal de 
garantir la transparència. 
 

8. El CTESC considera que s’ha d’adequar el contingut de la Llei 7/2005 a 
l’article 72 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya que estableix que el 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya resta configurat com 
l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.  
 
Tenint en compte la seva funció d’òrgan consultiu del Govern, seria 
convenient, en previsió de possibles reorganitzacions departamentals, 
que el propi Govern tingués la possibilitat de determinar, mitjançant 
decret, amb quin departament es relaciona el CTESC amb el Govern. El 
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CTESC recomana que sigui amb un departament de caràcter el més 
transversal possible, atès l’àmbit competencial del Consell (matèries 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals), que pràcticament afecta 
tots els departaments.  
 
En conseqüència, el CTESC proposa afegir un apartat 1 a l’article  47 
amb la redacció següent: 
 
“Es modifica l’article 1.3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 
 
3. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es configura 
com un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena 
capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les 
seves finalitats i es relaciona amb el Govern a través del departament 
que aquest determini. Els recursos del Consell es consignen en els 
pressupostos de la Generalitat.” 
 

9. L’article 47 de l’Avantprojecte de llei modifica l’article 13.2 de la Llei 
7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya. El CTESC considera que amb la nova redacció no es 
garanteix suficientment l’autonomia i la independència d’aquest òrgan 
estatutari, el pressupost del qual hauria de figurar amb secció 
pressupostària pròpia, per la qual cosa proposa que es modifiqui i quedi 
redactat de la manera següent:  
 
“El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha d’elaborar i 
aprovar la seva proposta d’avantprojecte de pressupost d’acord amb les 
normes que dicti el departament competent en matèria d’economia i 
finances per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i 
l’ha de trametre al departament per mitjà del qual es relacioni amb el 
Govern per tal que aquest en tramiti la inclusió en l’Avantprojecte de 
pressupostos de la Generalitat” 
 

10. L’article 48 de l’Avantprojecte de llei modifica els punts 1 i 2 de l’article 
16 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
El CTESC considera que amb la nova redacció no es garanteix 
suficientment l’autonomia i independència d’aquest òrgan estatutari, el 
pressupost del qual hauria de figurar amb secció pressupostària pròpia, 
per la qual cosa proposa que es modifiqui i quedi redactat de la manera 
següent: 
 
“La Comissió Jurídica Assessora ha d’elaborar i aprovar la seva 
proposta d’avantprojecte de pressupost d’acord amb les normes que 
dicti el departament competent en matèria d’economia i finances per 
elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i l’ha de 
trametre al departament per mitjà del qual es relacioni amb el Govern 
per tal que aquest en tramiti la inclusió en l’Avantprojecte de 
pressupostos de la Generalitat” 
 

11.  El CTESC recomana modificar la redacció de l’article 51.1 de 
l’Avantprojecte en el qual es redefineixen els objectius de l’Institut 
Català del Sòl. Es proposa la redacció següent: “Es modifica l’apartat 5 
de l’article 1 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de 
l’Institut Català del Sòl, que resta redactat de la següent manera: 
“L’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el 
foment de l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, amb la finalitat 
d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes, creació 
d’espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments, i el foment de 
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les activitats econòmiques.” 
 

12. El CTESC considera que l’exercici de les funcions polítiques en l’àmbit 
de l’habitatge ha de correspondre al departament competent, deixant 
aquelles eines de gestió en mans de l’Agència corresponent. Per la qual 
cosa,el CTESC proposa:  

 
Que en l’apartat 1 de l’article 52, en la modificació prevista a la lletra 
a) de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 13/2009, s’afegeixi “del 
departament competent en matèria d’habitatge” darrera d’“ajuts”, 
perquè els ajuts provenen del Departament que, en tot cas, 
encomana gestionar, executar, coordinar i difondre a l’Agència.  

 
Que en l’apartat 2 de l’article 52, la funció d’aprovació de les bases 
reguladores i de les convocatòries de les subvencions i prestacions 
previstes pels plans per al dret a l’habitatge es mantingui en el 
departament competent en matèria d’habitatge, com està 
actualment, i per tant es proposa suprimir aquesta modificació. 

 
 
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, 12 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 1

                            AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES FISCALS I 
FINANCERES    
 
LLEI  
 
Preàmbul 
 
(...) 
 
TÍTOL I 
Mesures fiscals 
 
CAPÍTOL I 
Tributs propis  
 
Secció primera  
Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals 
 
Article 1 
Modificació de la Llei 8/2008 
 
Es modifica l’article 15 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 15 
Tipus de gravamen 
 
1. Es fixa el tipus de gravamen de 12,4 euros per tona de rebuig de residus municipals 
destinats a dipòsit controlat. 
2. Es fixa el tipus de gravamen de 21,6 euros per tona de rebuig de residus municipals 
destinats a dipòsit controlat per als residus municipals procedents dels ens locals que 
no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica, 
d’acord amb el projecte de desplegament aprovat per l’Agència de Residus de 
Catalunya, sempre que l’àmbit territorial al qual es trobi adscrit el subjecte passiu 
disposi de les corresponents instal·lacions de tractament de la fracció orgànica 
recollida selectivament integrades en el Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya. 
3. Es fixa el tipus de gravamen de 5,7 euros per tona de rebuig de residus municipals 
que s’incinera. 
4. Es fixa el tipus de gravamen de 16,5 euros per tona de rebuig de residus municipals 
que s’incinera procedents dels ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica, d’acord amb el projecte de desplegament 
aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya, sempre que l’àmbit territorial al qual es 
trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les corresponents instal·lacions de 
tractament de la fracció orgànica recollida selectivament integrades en el Programa de 
gestió de residus municipals de Catalunya. 
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5. Als efectes del que disposen els apartats 2 i 4, la Generalitat ha d’identificar el tipus 
aplicable i comunicar-lo als subjectes passius i als subjectes passius substituts.” 
 
Secció segona 
Cànon de l’aigua 
 
Article 2  
Modificació de l’article 2 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
Es modifica l’apartat 14 de l’article 2 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la manera 
següent:  
 
“Article 2. Definicions 
Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per: 
 
14. Ús i consum de l'aigua: 
a) La captació del medi o d’una infraestructura de l’Agència Catalana de l’Aigua o d’un 
altre operador, la distribució i el consum d'aigües superficials o subterrànies, així com 
la producció a través d’instal•lacions de tractament d’aigua marina. 
b) L'emissió de contaminants en les aigües i les activitats de recollida i de tractament 
d'aigües que donin lloc posteriorment a abocaments al medi receptor. 
c) Qualsevol altra aplicació, fins i tot no consumptiva, de les aigües superficials o 
subterrànies que pugui repercutir de manera significativa en l'estat de les aigües, com 
ara la generació d'energia elèctrica i la refrigeració.” 
 
Article 3  
Modificació de l’article 64 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
1.Es modifica l’apartat 1 de l’article 64 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
“1.Constitueix el fet imposable del cànon de l'aigua l'ús real o potencial de l'aigua, en 
els termes establerts per l’article 2.14 d’aquesta Llei”. 
 
2. Es modifica l’apartat a) de l’article 64.2 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
“64.2 Resten exempts de pagament de cànon de l’aigua els usos d’aigua següents: 
a) Els usos fets per l’Agència Catalana de l’Aigua, per les ELA, així com pels òrgans 
de l’Estat, comunitats autònomes i ens locals, per a operacions d’investigació o control, 
els sondeigs experimentals que no siguin objecte de cap aprofitament, les operacions 
de gestió i millora del domini públic hidràulic, i les efectuades amb destinació a obres 
hidràuliques públiques de la seva competència.” 
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3. Es modifica l’apartat c) de l’article 64.2 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
“64.2 Resten exempts de pagament del cànon de l’aigua els usos d’aigua següents:  
c) Els destinats a la prestació gratuïta, per part de les administracions que en siguin 
titulars, dels serveis d’alimentació de fonts públiques i monumentals, neteges de 
carrers i regs de parcs, jardins i camps esportius públics i també els altres serveis que 
s’estableixin per reglament, sempre i quan l’aigua emprada per a aquests usos tingui la 
qualitat d’aigua no potable o procedeixi de fonts alternatives de producció, com ara 
l’aigua regenerada o reutilitzada, i no hagi estat distribuïda a través de les xarxes de 
subministrament d’aigua potable.” 
 
4. Se suprimeix l’apartat d) de l’article 64.2 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003. 
 
5. Es modifica l’apartat g) de l’article 64.2 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
“64.2 Resten exempts de pagament de cànon de l’aigua els usos d’aigua següents: 
g) La utilització d’aigües pluvials per a usos domèstics i la utilització d’aigües freàtiques 
sense cap més utilitat que la d’impedir la inundació o el deteriorament de les 
instal•lacions en què es realitza una activitat, llevat que aquestes aigües s’aboquin a 
un sistema de sanejament públic o incorporin càrrega contaminant.”  
 
Article 4  
Modificació de l’article 66 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 66 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la manera 
següent:  
   
“Són subjectes passius en concepte de contribuent les persones físiques i jurídiques, 
públiques o privades, i les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general 
tributària, usuàries d’aigua, que la rebin per mitjà d’entitats subministradores o 
operadors en alta, que la captin  d’instal·lacions pròpies, d’una infraestructura de 
l’Agència Catalana de l’Aigua o en règim de concessió de proveïment, o la produeixin 
mitjançant instal·lacions de tractament d’aigua marina.” 
 
Article 5  
Modificació de l’article 67 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 67 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
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“67.1 La base imposable és constituïda, en general, pel volum d’aigua utilitzat o, si no 
es coneix, pel volum d’aigua estimat, expressat, en tot cas, en metres cúbics. 
En els supòsits d’usos d’aigua per a l’abastament a tercers, s’entén que el volum 
d’aigua utilitzat inclou el volum d’aigua captat del medi, el lliurat per tercers i el produït 
en instal·lacions de tractament d’aigua marina.” 
 
2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 67 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
“67.5 La base imposable es determina: 
a) En general i amb caràcter preferent, pel sistema d'estimació directa mitjançant 
comptadors homologats o altres mecanismes de control. A aquests efectes, els 
subjectes passius resten obligats a instal•lar i mantenir, a càrrec seu, un mecanisme 
de mesurament directe del volum d'aigua efectivament utilitzada, i a declarar les seves 
lectures a l’Agència, en la forma i terminis previstos, per a cada supòsit, en aquesta 
Llei i en els reglaments de desenvolupament. 
Cas que els usuaris o usuàries d’aigua per a l’abastament a tercers no optin 
expressament pel sistema d’estimació directa, o no presentin les dades exigides per a 
la seva aplicació, s’entén que hi renuncien expressament en favor de l’estimació 
objectiva, llevat dels supòsits de les persones usuàries que utilitzin més d’1.000.000 de 
metres cúbics anuals d’aigua i de les que efectuïn un subministrament d’aigua en alta, 
en què, en tot cas, la base s’ha de determinar pel sistema d’estimació directa. 
b) Per estimació objectiva, per a contribuents determinats genèricament en atenció a 
l'ús d'aigua que realitzen i el volum de captació que es determini per reglament en 
atenció a les característiques i les circumstàncies de l'aprofitament. Es determinen per 
reglament les fórmules de càlcul de la base imposable del tribut segons el sistema 
d'estimació objectiva. 
Tanmateix, per als supòsits d’usos d’aigua per a l’abastament a tercers, la base 
imposable, pel sistema d’estimació objectiva, s’avalua a partir de la següent fórmula: 
 
Volum total usat= 500 litres/abonat/dia  x  núm. d’abonats 
 
Així mateix, als efectes de l’aplicació dels coeficients previstos en l’apartat 10 de 
l’article 71, cal considerar el volum d’aigua no lliurat a tercers, que és el que resulta 
d’aplicar al volum total usat, determinat d’acord amb la fórmula anterior, un 
percentatge de pèrdues de la xarxa d’abastament del 30 per cent. 
c) Per estimació indirecta, quan l'Administració consideri que el valor determinat per 
estimació directa o objectiva és insuficient, incorrecte o erroni, o no pugui determinar la 
base imposable per mitjà de cap dels sistemes d'estimació anteriors a causa d'algun 
dels següents fets: 
c.1) L’incompliment de l'obligació d'instal•lar aparells de mesurament establerta per la 
lletra a), 
c.2) La manca de presentació de declaracions exigibles, quan sigui obligatòria d’acord 
amb els apartats precedents,  o insuficiència o falsedat de les presentades. 
c.3) La resistència, l'excusa o la negativa a l'actuació inspectora. 
c.4) L’ incompliment substancial de les obligacions comptables.” 
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3. Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 67 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.  
 
4. Es modifica l’apartat 7 de l’article 67 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
“67.7 Per a l'estimació indirecta de la base imposable, l'Administració ha de tenir en 
compte els signes, els índexs o els mòduls propis de cada activitat i, a més, qualsevol 
dada, circumstància o antecedent del subjecte passiu o d'altres contribuents que pugui 
resultar indicatiu del volum d'aigua captada.  
En particular, en els supòsits de captacions per abastament a tercers, l’Agència pot 
utilitzar la fórmula concreta prevista per a la determinació de la base en règim 
d’estimació objectiva o bé modificar els valors indicats en aquest règim quan de les 
dades i altres antecedents de que disposa es desprèn que no s’ajusten a la realitat.” 
 
Article 6  
Modificació de l’article 69 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 69 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
"69.1 En els usos domèstics de l’aigua, el tipus de gravamen aplicable a consums 
iguals o inferiors a la dotació bàsica per habitatge definida en la disposició addicional 
primera és de   0,4469 euros per metre cúbic.” 
 
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 69 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
“69.2.El tipus de gravamen aplicable al volum d'aigua consumit que excedeix la 
dotació bàsica per habitatge és, amb caràcter general, de  0,5056 euros per metre 
cúbic i s’afecta dels coeficients següents: 
 
a) Consum mensual entre 9 i 15 metres cúbics: 2 
b) Consum mensual entre 15 i 18 metres cúbics: 5 
c) Consum mensual superior a 18 metres cúbics: 8” 
 
3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 69 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent:  
 
“69.3. En el cas que el nombre de persones que viuen en un habitatge sigui superior a 
tres, són d’aplicació els trams i coeficients  que es fixen en la següent taula: 
 
Núm. persones per 
habitatge (n) 

BASE IMPOSABLE MENSUAL (m3) 
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01.01.2012 1r. Tram 2n. Tram 3r. Tram 4t. Tram 

Fins a 3 persones < = 9 > 9 < = 15 > 15 < = 18 > 18 

4 persones < = 12 > 12 < = 20 > 20 < = 24 > 24 

5 persones < = 15 > 15 < = 25 > 25 < = 30 > 30 

6 persones < = 18 > 18 < = 30 > 30 < = 36 > 36 

7 persones < = 21 > 21 < = 35 > 35 < = 42 > 42 

n persones < = 3n > 3n < = 5n > 5n < = 6n > 6n 

 
A més del que estableixen els paràgrafs anteriors, gaudeixen d'una ampliació de 3 
metres cúbics mensuals addicionals les persones amb un grau de disminució superior 
al 75 per cent, reconegut per una resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials."   
 
4. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 8 de l’article 69 del text refós de la 
legislació en matèria d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que 
resta redactat de la manera següent:  
 
“S’aplica als subjectes passius del cànon de l’aigua que compleixin les condicions 
assenyalades en el paràgraf següent, una tarifa social de 0,3999 euros per metre 
cúbic.” 
 
Article 7  
Modificació de l’article 71 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 71 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent: 
 
“Cre: és el coeficient de reutilització. La reutilització directa d’aigües residuals s’afecta 
d’un coeficient zero, sempre que les aigües no s’aboquin a un col•lector o a un sistema 
de sanejament públic. Tanmateix, aquest coeficient s'aplica, si s'escau, de forma 
ponderada al percentatge d'aigua consumida, sempre que, en relació amb el total del 
consum, superi el 50 per cent. Així mateix, també és pot procedir a l'aplicació 
ponderada d'aquest coeficient de reutilització directa d'aigües residuals quan el volum 
d'aigua reutilitzada supera els 7.000 m3 a l'any. “ 
 
2. S’afegeix un nou apartat 10 a l’article 71 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 amb el text següent:  
 
“71 Tipus de gravamen general en els usos industrials i assimilables, agrícoles i 
ramaders: 
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71.10 En els usos d’aigua destinada a l’abastament a tercers, el tipus s’afecta dels 
coeficients següents, en funció dels volums d’aigua als quals s’apliquen: 
a) sobre els metres cúbics usats i no lliurats a tercers : C1: 0,25 
b)sobre els metres cúbics usats i lliurats a tercers : 
b1) En els supòsits en què els volums lliurats han estat captats directament del medi o 
d’una infraestructura de l’Agència Catalana de l’Aigua, o produïts per una instal•lació 
de tractament d’aigua marina: C2 : 0,1 
b2) En els supòsits en què aquests volums han estat captats d’una infraestructura d’un 
altre operador, sempre que hagin estat mesurats per comptador o d’altres dispositius 
de control: C3 : 0” 
 
Article 8  
Modificació de l’article 72 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
1. Es modifica l’apartat a) de l’article 72.3 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent: 
 
“72.3 L’Agència Catalana de l’Aigua, d’ofici o a instancia del subjecte passiu, aplica el 
tipus de gravamen específic a cada usuari o usuària industrial d’aigua segons una de 
les modalitats següents:  
a) D’acord amb el valor determinat amb caràcter general per l’apartat 1, per a tots els 
usos industrials i assimilables d’aigua, sobre el volum d’aigua considerat. 
Tanmateix, en els supòsits de fuites d’aigua degudament acreditades com un fet fortuït 
no atribuïble a negligència de les persones usuàries industrials, s’aplica un coeficient 
0,5 a la tarifa referida en el paràgraf precedent, sobre el volum d’aigua que excedeixi 
del consum habitual de l’establiment, estimat a partir de l‘estudi previ dels volums 
utilitzats en els darrers dos anys. 
El valor previst en el primer paràgraf s’aplica llevat dels supòsits d’usos corresponents 
a captacions d’aigua per a l’abastament a tercers, efectuades directament del medi o 
d’una infraestructura de l’Agència Catalana de l’Aigua, en què el tipus de referència 
s’afecta d’un coeficient 0. 
També s’aplica un coeficient 0 sobre el tipus previst amb caràcter general per usos 
industrials o assimilables, en els supòsits d’usos d’aigua potable destinada a la 
prestació gratuïta, per part de les administracions que en siguin titulars, dels serveis 
d’alimentació de fonts públiques i monumentals, neteges de carrers i regs de parcs, 
jardins i camps esportius públics i d’altres serveis que s’estableixin per reglament.” 
 
2. Es modifica l’apartat 7 de l’article 72 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent: 
 
“ 7 El càlcul de la tarifa individualitzada basada en la càrrega contaminant correspon a 
l’expressió següent:  
 
Te = [ n (i (Ci – Ei) x Pui x Cpi x Ksi x Kdi ) x Kan x Fn x Rpn ) ] x Kr 
 
On: 
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Te: és el tipus de gravamen específic aplicable. 
i: cadascun dels paràmetres de contaminació establerts en l’article 72.1 del Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
n: cadascun dels tipus d’abocaments de l’establiment. 
Rpn: relació de ponderació, segons el cabal, de cada tipus d’abocament respecte del 
total dels tipus d’abocament de l’establiment. 
Ci: és la concentració de cadascun dels paràmetres de contaminació establerts en 
l’apartat 1 d’aquest article, per a les aigües abocades. 
Ei: és la concentració de cadascun dels paràmetres de contaminació establerts en 
l’apartat 1 per a les aigües d’entrada. Si Ei és més gran que Ci, el valor de la diferència 
(Ci – Ei) és zero. 
Pui: és el preu unitari per a cada un dels paràmetres de contaminació establerts. 
Cpi: és el coeficient punta de cada paràmetre; expressa la relació que hi ha entre el 
valor de concentració de la contaminació màxima i el valor de concentració de 
contaminació mitjana, obtinguts a partir de la declaració d’ús i contaminació de l’aigua 
presentada per la persona interessada o bé a partir del mesurament fet per 
l'Administració; s'entén per valors de concentració de contaminació màxima la mitjana 
dels que superen els valors mitjans. Aquest coeficient punta s'aplica a cadascun dels 
valors dels paràmetres de contaminació, d'acord amb el que estableix l'annex 4 Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
Ksi: és el coeficient de salinitat; els abocaments fets en aigües superficials continentals 
amb cabals superiors a 100 metres cúbics per segon en èpoques d'estiatge resten 
afectats d'un coeficient de salinitat per al paràmetre de les sals solubles equivalent a 
0,2. En els casos d’abocament d’aigües residuals no tractades en una depuradora 
pública, fets al mar per mitjà de col•lectors o d’emissaris submarins públics, el 
coeficient de salinitat per aquest paràmetre és 0. 
Kdi: és el coeficient de dilució, aplicable als abocaments directes a mar efectuats 
mitjançant instal•lacions de sanejament privades, atenent els diferents paràmetres de 
contaminació especificats per l'apartat 1 d'aquest article: 
 
Paràmetre.  Coeficient de dilució. 
Sals solubles:   0. 
Nitrogen:    0. 
Fòsfor:    0. 
Matèries inhibidores:  1. 
 
Resta de paràmetres: coeficient de dilució resultant de l'aplicació dels barems que 
s'indiquen en l'annex 5 d’aquesta llei. 
 
Kan: és el coeficient d'abocament a sistema de cada tipus d’abocament; pel que fa a 
abocaments efectuats a xarxes de clavegueram, col•lectors generals i emissaris 
corresponents a sistemes públics de sanejament, el tipus de gravamen específic, 
determinat en funció de la càrrega contaminant abocada, resta afectat, amb caràcter 
general, pel coeficient 1,5. 
Aquest coeficient és 1,2 pel que fa a abocaments a mar d’aigües residuals no 
tractades en una depuradora pública, fets mitjançant col•lectors o d’emissaris 
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submarins públics i pel que fa a liquidacions de cànon de l’aigua emeses amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2008. 
Fn: és el coeficient de fertirrigació de cada tipus d’abocament; el consum amb 
destinació final a la reutilització pròpia, amb finalitats agrícoles, d'aigües residuals amb 
alts continguts de matèria orgànica i nutrients, en les condicions que autoritzi l'Agència 
Catalana de l'Aigua, gaudeix d'un coeficient reductor (F) del tipus específic, 
individualitzat en funció de la càrrega contaminant de 0,75, 
Kr: és el coeficient corrector de volum que expressa la relació entre el volum d'aigua 
abocat i el volum d'aigua de subministrament de tot l’establiment; per poder aplicar 
aquest coeficient, cal que l'establiment disposi de les instal•lacions i dels aparells 
descrits per l'annex 3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya; 
també es pot determinar aquest coeficient per estimació indirecta, acceptant la 
declaració del coeficient corrector de volum basada en dades i justificacions tècniques 
aportades pel subjecte passiu, que han de ser valorades adequadament per 
l'Administració.” 
 
Article 9  
Addició nou article 76 bis al text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
S’afegeix un nou article 76 bis al refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 amb el text següent: 
 
“Article 76 bis 
Procediment per a la declaració i autoliquidació del cànon de l’aigua corresponent a 
captacions d’aigua, efectuades directament del medi o d’una infraestructura de l’ACA o 
d’un altre operador, i destinada a l’abastament a tercers. 
 
“1. Els usuaris/usuàries d’aigua per a l’abastament a tercers, estan obligats/obligades 
a declarar a l’Agència, per cada municipi de subministrament, les lectures dels aparells 
de mesura, i a declarar i autoliquidar el cànon de l’aigua meritat durant el període 
d’acreditament, en els terminis previstos en aquest article i mitjançant els models 
aprovats per l’Agència. 
A aquests efectes, s’estableixen els següents sistemes de declaració i autoliquidació: 
a) Ordinari, aplicable a les persones usuàries d’aigua a què es refereix el paràgraf 
anterior, que utilitzin més 1.000.000 metres cúbics anuals, considerant el conjunt de 
tots els municipis que subministren, i  
b) Simplificat, aplicable a les persones usuàries d’aigua que utilitzin menys de 
1.000.000 metres cúbics anuals en el conjunt de municipis de subministrament,  
2. Els usuari/usuàries d’aigua subjectes al procediment ordinari han de presentar les 
següents declaracions, en els terminis que s’indiquen:  
a) Declaració setmanal de les lectures dels aparells de mesura de l’aigua utilitzada, o 
dels volums registrats pels mecanismes de control. 
b) Declaració del volum d’aigua utilitzat, en funció de la seva procedència, diferenciant 
els metres cúbics lliurats a tercers dels no lliurats, i, autoliquidació trimestral de l’import 
del cànon corresponent. 
Si en el termini per a declarar no es coneix la dada real del volum total captat i la del 
volum lliurat a tercers o la seva procedència, s’ha de declarar, de manera provisional, 
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la dada resultant de les aportades a la Comissió de Preus per a l’aprovació de 
l’expedient de tarifes o d’altres degudament justificades. 
c) La declaració i autoliquidació trimestral s’ha de realitzar, com a molt tard, el dia 20 
del mes següent al trimestre natural a què es refereix. 
d) Declaració resum de la totalitat dels volums utilitzats en l’exercici, lliurats i no lliurats 
a tercers, que s’ha de presentar com a màxim el dia 20 de març de l’any següent a 
l’exercici al què es refereix, i de manera ajustada a les prescripcions tècniques i 
formals que fixi l’Agència, només en el cas que s’hagi declarat provisionalment d’acord 
amb el previst en l’apartat b d’aquest article. Amb aquesta declaració, si s’escau, el 
contribuent ha d’autoliquidar els imports de cànon que no ha declarat i ingressat 
prèviament, i, en el seu defecte, l’Agència pot regularitzar les declaracions trimestrals 
presentades prèviament, per tal d’emetre la liquidació complementària que pertoqui. 
3. Els usuaris/usuàries d’aigua subjectes al procediment simplificat, han de presentar 
dos tipus de declaració:  
a) Declaració trimestral de les lectures dels aparells de mesura o dels volums 
registrats pels mecanismes de control de que disposi, que s’ha de presentar com a 
molt tard el dia 20 del mes següent al trimestre a què es refereixen, llevat que s’hagi 
optat pel sistema d’estimació objectiva de la base previst en l’article 67, i 
b) Declaració resum anual de volums utilitzats i autoliquidació de l’import del cànon 
corresponent, com a màxim el 20 de març de l’any posterior a aquell al què es refereix 
la declaració. Aquesta declaració ha de contenir les mateixes dades i s’ha d’ajustar a 
les prescripcions tècniques i formals fixades per l’Agència en relació amb la declaració 
resum prevista pel procediment ordinari.  
4. En cas d’incompliment de les obligacions de declarar i autoliquidar regulades en els 
apartats precedents, l’Agència Catalana de l’Aigua liquidarà el cànon de l’aigua meritat 
pel sistema d’estimació objectiva o indirecta, d’acord amb el previst en els apartats 5 a 
7 de l’article 67 d’aquesta norma, així com en la Llei general tributària i els seus 
reglaments de desenvolupament, sens perjudici de l’exigència de la responsabilitat que 
pertoqui per la comissió d’una infracció tributària, d’acord amb el previst en la 
normativa vigent per als tributs de la Generalitat de Catalunya, amb les especialitats 
que estableixi aquesta Llei.” 
 
Article 10  
Modificació de l’article 78 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
Es modifica l’apartat 10 de l’article 78 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la manera 
següent: 
 
“78.10 En cap cas el tipus del cànon de regulació no pot superar el valor de referència 
fixat per l'Agència Catalana de l'Aigua. El valor de referència resulta d'aplicar 
l'increment anual del tipus del gravamen general del cànon de l'aigua al valor de 
referència de l'any anterior. El primer valor de referència ha d'ésser la mitjana dels 
tipus aplicats els cinc darrers anys. 
Tanmateix quan en la distribució individual entre els beneficiaris i beneficiàries del 
cànon de regulació no es puguin preveure les despeses d’inversió atribuïbles a 
l’exercici per aplicació del previst en el paràgraf precedent, es calcularan els nous 
terminis d’amortització de la inversió pendent. Així mateix, cas que per la mateixa raó 
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no puguin ser repercutides la totalitat de les despeses d’explotació de l’exercici, 
aquestes s’incorporaran als càlculs dels anys següents per a la seva cancel•lació, de 
manera prioritària, una vegada cobertes les despeses d’explotació, directes i 
indirectes, del mateix exercici.” 
 
Article 11  
Modificació de l’article 80 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya 
 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 80 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la manera 
següent: 
 
“80.1 En l’àmbit de competències de la Generalitat, l’ocupació, la utilització i 
l’aprofitament de béns de domini públic hidràulic a què fa referència l’article 112 del 
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües, que requereixin autorització o concessió es graven amb un cànon destinat a 
protegir i millorar aquest domini, l’aplicació del qual fa pública l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Resten exempts del pagament del cànon d’utilització de béns de domini públic 
hidràulic:  
a) Els concessionaris d’aigua per l’ocupació o utilització dels terrenys de domini públic 
necessaris per a dur a terme la concessió.  
b) Les entitats locals per l’ocupació de béns de domini públic hidràulic quan sigui 
necessari per a la realització d’una actuació de protecció i millora d’aquest domini 
públic.” 
   
Secció tercera 
Taxes  
 
Subsecció primera  
Taxa de l’Hotel d’Entitats 
 
Article 12  
Modificació del títol III del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica el capítol I del títol III del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
que resta redactat de la manera següent: 
 
“Capítol I. Taxa de l’Hotel d’Entitats 
 
Article 3.1-1. Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la cessió a entitats privades sense ànim de lucre 
de l’ús dels despatxos, sales i bústies-apartat de correus adscrits a l’Hotel d’Entitats, 
per tal de facilitar-los el funcionament i l’exercici de llurs activitats, així com també la 
cessió de l’ús de les sales de l’Hotel d’Entitats a ens i/o organismes dependents de les 
administracions públiques. 
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Article 3.1-2. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa les entitats privades sense ànim de lucre, així 
com els ens i organismes dependents de les administracions públiques cessionaris de 
l’ús dels despatxos, sales i bústies-apartat de correus dels Hotels d’Entitats. 
 
Article 3.1-3. Exempció 
 
1. Els subjectes passius que tinguin cedit l´ús d’un despatx són exempts del pagament 
de la quota establerta a l’apartat 2 de l’article 3.1-5. en concepte de cessió de l’ús de 
sala, i en l’apartat 3 del mateix article, en concepte de cessió de l’ús de bústia-apartat 
de correus. 
2. Les entitats i organismes públics pertanyents o dependents de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya resten exempts del pagament de la quota en concepte de 
cessió de l’ús de sala establerta en l’apartat 2 de l’article 3.1-5.  
 
Article 3.1-4. Acreditament 
 
La taxa s’acredita en el moment que s’inicia la utilització dels béns dels quals se n’ha 
cedit l’ús.  
 
Article 3.1-5. Quota 
 
La quota de la taxa es determina segons els béns especificats a continuació que 
s’utilitzin: 
 
1. Cessió de l’ús de despatxos 
1.1. En modalitat a temps parcial: Ús per hores d’un despatx, amb un màxim de 12 
hores setmanals en fraccions mínimes de 4 hores/dia: 18 euros mensuals 
1.2. En modalitat compartida: Ús conjunt amb altres entitats, amb un espai mínim de 6 
metres quadrats  per entitat: 30 euros mensuals 
1.3. En modalitat exclusiva: Ús per una única entitat segons classificació de despatx, 
d’acord amb les seves dimensions. 
- Tipus A: menys de 12 metres quadrats: 40 euros mensuals 
- Tipus B: de 12 metres quadrats a menys de 18 metres quadrats: 60 euros mensuals 
- Tipus C: de 18 metres quadrats en endavant: 90 euros mensuals 
2.  Cessió de l’ús de sales 
2.1. Tipus A (menys de 25 metres quadrats) 
Per hores completes o fracció: 2 euros/hora 
2.2, Tipus B (de 25 metres quadrats a menys de 75) 
Per hores completes o fracció: 3 euros/hora 
2.3. Tipus C (de 75 metres quadrats o més) 
Per hores completes o fracció: 5 euros/hora 
3. Cessió de l’ús d’apartat de correus 
Taxa anual: 15 euros 
 
 
Subsecció segona  
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Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de 
Justícia 
 
Article 13  
Addició d’un nou títol III bis al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
S’afegeix un nou títol III bis al text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el 
text següent: 
 
“Títol III bis. Administració de Justícia 
 
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de 
l’Administració de Justícia 
 
Article 3bis.1-1. Fet imposable  
 
1. Constitueix fet imposable de la taxa la prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia, a instància de part, en els 
ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials amb seu a 
Catalunya, mitjançant la realització dels actes processals següents: 
a) La interposició de la demanda en tota classe de processos declaratius i d’execució 
en l’ordre jurisdiccional civil, la formulació de reconvenció i la presentació inicial del 
procediment monitori i del procés monitori europeu. 
b) La interposició de recursos d’apel·lació, extraordinari per infracció processal i de 
cassació en l’ordre civil. 
c) La interposició de recurs contenciós administratiu. 
d) La interposició de recursos d’apel·lació i de cassació en l’àmbit de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
2. També constitueix fet imposable de la taxa en els ordres jurisdiccionals civil i 
contenciós administratiu, la sol·licitud de segona certificació i testimoniatge de 
sentències i altres documents que consten als expedients judicials. 
3. Així mateix, constitueix fet imposable de la taxa en els ordres jurisdiccionals civil i 
contenciós administratiu la realització de fotocòpies dels documents que consten als 
expedients judicials dels òrgans de l’Administració de justícia.  
4. La taxa és exigible en l’àmbit territorial de Catalunya pels fets imposables descrits 
als apartats anteriors, que es realitzin davant dels òrgans jurisdiccionals amb seu a 
Catalunya, sense perjudici de les taxes i demés tributs de caràcter estatal que es 
puguin exigir. 
 
Article 3bis.1-2. Subjecte passiu 
 
És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica 
que realitzi, directament o mitjançant representació, algun dels fets imposables 
descrits a l’apartat anterior. 
 
Article 3bis.1-3. Exempcions 
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1. Exempcions objectives 
Estan exemptes de la taxa: 
a) La interposició de demanda i la presentació de posteriors recursos en matèria de 
successions, família i estat civil de les persones. 
b) La presentació de la demanda de judici ordinari en cas d’oposició de la persona 
deutora, en els supòsits de procediment monitori i procés monitori europeu pels quals 
s’hagi satisfet la taxa. 
c) La interposició de recursos contenciosos administratius i la presentació d’ulteriors 
recursos en matèria de personal, protecció dels drets fonamentals de la persona i 
actuació de l’Administració electoral, així com la impugnació de disposicions de 
caràcter general. 
 
2. Exempcions subjectives  
Queden exempts de la taxa: 
a) Les persones físiques o jurídiques que tinguin reconegut el dret a l’assistència 
jurídica gratuïta. 
b) Les entitats totalment exemptes de l’impost de societats. 
 
Article 3bis.1-4. Acreditació  
 
1. En l’ordre jurisdiccional civil, l’acreditació de la taxa es produeix, en els moments 
processals següents: 
 
a) Interposició de l’escrit de demanda 
b) Formulació de l’escrit de reconvenció 
c) Interposició del recurs d’apel·lació 
d) Interposició del recurs extraordinari per infracció processal 
e) Interposició del recurs de cassació  
d) Presentació de la petició inicial del procediment monitori i del procés monitori 
europeu. 
 
2. En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, l’acreditació de la taxa es produeix 
en els moments processals següents: 
 
a) La interposició del recurs contenciós administratiu, acompanyada o no de la 
formulació de demanda, 
b) La interposició de recurs d’apel·lació 
c) La interposició de recurs de cassació 
 
3. En el supòsit previst a l’apartat 2 de l’article 3bis.1-1, l’acreditació de la taxa es 
produeix en el moment de formular la sol·licitud de segona certificació i testimoniatge 
de sentències i altres documents que consten als expedients judicials. 
 
4. En el supòsit previst a l’apartat 3 de l’article 3bis.1-1, l’acreditació de la taxa es 
produeix en el moment de lliurar les fotocòpies sol·licitades. 
 
Article 3bis.1-4. Quota  
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1. Serà exigible la quantitat fixa que, en funció de cada tipus de procediment, es 
determina en la taula següent: 
 
En l’ordre jurisdiccional civil: 
 
Verba

l 
 
 
 
 
 
 

Ordinar
i 
 
 
 
 

Monitor
i en 

quantia 
superio

r a 
3.000 
euros 

Canviar
i 
 
 
 
 

Execució 
Extrajudicia

l 
 
 
 

Concursa
l 
 
 
 
 

Apel·laci
ó 
 
 
 
 

Cassació 
i 

infracció 
processa

l 

60 
euros 

120 
euros 

60 
euros 

90 
euros 

120 euros 120 
euros 

120 
euros 

120 
euros 

 
 
En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu: 
 

Abreujat Ordinari Apel·lació Cassació 

120 euros 120 euros 120 euros 120 euros

 
2. En el supòsit previst a l’apartat 2 de l’article 3bis.1-1, l’import de la quota és de 10 
euros. 
 
3. En el supòsit previst a l’apartat 3 de l’article 3bis.1-1, l’import de la quota és: 
 
- Fotocòpies estàndard, en full DIN A4: 0,05 euros/unitat. 
- Fotocòpies en full DIN A3: 0,10 euros/unitat. 
- Fotocòpies en full DIN A1: 1,35 euros/unitat. 
- Fotocòpies en rotlle: 1,95 euros/unitat. 
 
Article 3bis.1-6. Autoliquidació i pagament 
 
1. En els supòsits previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 3bis.1-1, els subjectes 
passius han d’autoliquidar la taxa conforme al model oficial que sigui establert, i l’han 
d’ingressar en el Tresor de la Generalitat d’acord amb les normes tributàries i les 
normes reglamentàries de desenvolupament. El justificant del pagament de la taxa 
conforme al model oficial, degudament validat, ha d’acompanyar qualsevol escrit 
processal dels establerts a l’apartat 1.1. esmentat o, en el seu cas, les sol·licituds de 
segona certificació o testimoniatge de sentències i d’altres documents que consten als 
expedients judicials. 
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2. En el supòsit previst a l’apartat 3 de l’article 3bis.1-1, el pagament de la taxa es fa 
en efectiu, consistent en diners de curs legal.   
 
Article 3bis.1-7. Gestió  
 
1. La gestió de la taxa correspon a l’Agència Tributària de Catalunya. 
2. D’acord amb el deure de col·laboració a què fa referència l’article 452.3 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, els secretaris judicials posen en 
coneixement de l’Agència Tributària de Catalunya, en la forma en què es determini per 
reglament, l’incompliment, pels subjectes passius, de l’obligació d’acompanyar els 
justificants del pagament de la taxa, en el supòsits a què es refereix l’apartat 1 de 
l’article 3bis.1-6.” 
 
Subsecció tercera  
Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics 
 
Article 14 
Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica l’apartat 1.3. de l’article 4.2-4 del capítol II del títol IV del text refós aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 

 
“ 1.3. Per la inscripció en els registres de maquinària agrícola: 
1.3.1. Inscripció de vehicles agrícoles (tractors, maquinària automotriu, remolcs 
agrícoles) i transferència del sector d’obres i serveis a agrícola i a l’inrevés: 27,35 
euros. 
1.3.2. Inscripció de maquinària agrícola arrossegada o suspesa (distribuïdors de 
fertilitzants, equips per a l’aplicació de fitosanitaris), adquirida abans de l’1 de gener de 
2012: 27,35 euros. 
1.3.3. Inscripció de maquinària agrícola arrossegada o suspesa (equips pel treball del 
sòl, equips de sembra, distribuïdors de fertilitzants, equips per a l’aplicació de 
fitosanitaris i la resta de maquinària agrícola), adquirida amb posterioritat a l’1 de gener 
de 2012: 7,00 euros 
1.3.4. Canvi de titular: 31,95 euros . 
1.3.5. Duplicats del certificat d’inscripció: 6 euros.” 
 
Subsecció quarta  
Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris 
 
Article 15 
Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Es modifica l’apartat 5 de l’article 4.3-5 del capítol III del títol IV del text refós aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
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“5. Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a èquids 
de criança i renda: 
5.1. Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a  èquids 
de criança i renda: 5 euros 
5.2. Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) duplicat per 
a èquids de criança i renda: 10 euros 
5.3. Per la modificació de dades del document d’identificació equina (DIE o passaport) 
per a èquids de criança i renda: 2,5 euros.” 
 
Subsecció cinquena  
Taxa pels serveis de laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural   
 
Article 16 
Modificació del títol IV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Es modifica l’apartat 6 de l’article 4.4-5 del capítol IV del títol IV del text refós aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“6.1.Anàlisi  del virus de la sharka en aplicació del programa d’autocontrols del 
Registre Oficial dels proveïdors de material vegetal:  5 euros 
6.2. Anàlisi del virus de la tristesa dels cítrics en aplicació del programa d’autocontrols 
del Registre Oficial dels proveïdors de material vegetal: 5 euros  
6.3.Revelat immunològic d’impressió en membranes de nitrocelul·losa 
(immunoimpressió) per a l’anàlisi del virus de la tristesa en aplicació del programa 
d’autocontrols del Registre Oficial dels proveïdors de material vegetal: 5 euros  
6.4. Altres anàlisis no contemplades en el programa d’autocontrols del Registre Oficial 
dels proveïdors de material vegetal, anàlisi fitopatològic general sol·licitat per entitats 
jurídiques privades o persones físiques particulars, preu per mostra:18,80 euros.” 
 
Subsecció sisena  
Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d’un 
laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per 
la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració 
d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris. 
 
Article 17 
Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
S’afegeix una nou capítol X al títol IV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
amb el text següent: 
 
“Capítol X  
Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d’un 
laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per 
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la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració 
d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris. 
 
“Article 4.10-1. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dels serveis i les actuacions inherents a 
la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori 
(BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris amb la 
finalitat de determinar-ne els efectes en els éssers humans, els animals i el medi 
ambient, l'atorgament, si escau, de la certificació de conformitat i també la realització 
de les inspeccions periòdiques pertinents. 
2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dels serveis i les 
actuacions inherents a la verificació d'un estudi no clínic sobre un medicament 
veterinari a fi de determinar si s'hi han seguit els principis de bones pràctiques de 
laboratori. 
 
Article 4.10-2. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l'obtenció de la 
certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) i els laboratoris 
que hagin promogut l'elaboració de l'estudi que s'ha de verificar. 
 
Article 4.10-3. Acreditament 

 
1. En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un 
laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris, la taxa s'acredita en 
el moment que s'inicia la prestació del servei, això no obstant, se’n pot exigir el 
pagament a la bestreta en els termes següents: 
a) L'obligació del pagament sorgeix des del moment en què es presenta la sol·licitud 
d'obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. El 
nombre de dies que es programin per dur a terme la inspecció ha d'estar en funció de 
les dimensions del laboratori i també del tipus i la varietat d'estudis que s'hi facin. 
b) Quant a la realització de la inspecció, s’ha de fer efectiu el pagament abans del dia 
en què s'hagi programat l'inici d'aquesta inspecció, per la qual cosa l'import queda 
provisionalment fixat en el resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre de dies 
programats.  
2. En la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de 
laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics, la taxa s'acredita en el moment que 
s’inicia la prestació del servei. L'obligació del pagament sorgeix des del moment en 
què el subjecte passiu presenta la sol·licitud per a la realització d'aquesta verificació al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o quan 
aquesta verificació és sol·licitada per una autoritat sanitària reguladora davant la qual 
s'ha presentat aquest estudi, que forma part del dossier de registre d'un medicament 
veterinari. La taxa s'ha de fer efectiva abans del dia programat per a l'inici de la 
inspecció per a la verificació del compliment de les BPL en l’elaboració de l'estudi. 
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Article 4.10-4. Quota 
 
La quota de la taxa és: 
1. En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un 
laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris: 
1.1. Inspecció del laboratori per a verificar el compliment de les bones pràctiques de 
laboratori (BPL), per dia: 454,05 euros. 
1.2. Inspeccions ulteriors periòdiques, per avaluar el compliment de les bones 
pràctiques de laboratori (BPL), per dia: 454,05 euros. 
2. En la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de 
laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris, dia: 454,05 
euros.” 
 
Subsecció setena  
Taxa per l’emissió d’informe preceptius 
 
Article 18  
Addició d’un títol VII bis al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
S’afegeix un títol VII bis al text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text 
següent: 
 
“Títol VII bis. Consum” 
 
Capítol I. Taxa per l’emissió d’informes preceptius  
 
Article 7bis.1-1. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió d’informes que hagi d’emetre l’Agència 
Catalana del Consum a petició dels particulars, com a conseqüència d’activitats 
regulades o en procediments reglats. 
 
Article 7bis.1-2.  Subjecte passiu 
 
És subjecte passiu de la taxa qualsevol persona física o jurídica que sol•licita l’emissió 
de l’informe. 
 
Article 7bis.1-3. Acreditació 
 
La taxa s’acredita en el moment de l’emissió i lliurament de l’informe, però se’n pot 
exigir el pagament en el moment en què es fa la sol•licitud. 
 
Article 7bis.1-4. Quota 
 
La quota s’estableix en 200 euros per informe.” 
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Subsecció vuitena  
Taxa per la inscripció a en les proves per a l’obtenció de determinats títols 
 
Article 19 
Modificació del títol IX del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
S’afegeixen els subapartats 3.5. i 3.6 al punt 3 de l’article 9.5-5 del capítol V del títol IX 
del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent: 
 
 “3.5. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de 
formació professional, per unitat formativa:  2,20  euros. 
3.6. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de 
formació professional, per unitat formativa: 3,10 euros.” 
 
Subsecció novena  
Taxa per l’emissió de les declaracions d’impacte ambiental i les resolucions que 
determinen la no-necessitat de sotmetre un projecte al procediment d’avaluació 
d’impacte ambiental 
 
Article 20 
Modificació del títol XII del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
1. Es modifica l’article 12.9-1 del capítol IX del títol XII del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 12.9-1. Fet imposable 
 
“1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió de les declaracions d’impacte 
ambiental i les resolucions que determinen la no-necessitat de sotmetre un projecte al 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental. 
2. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats que requereixen autorització 
ambiental, d’acord amb el que preveu la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats. Tampoc estan subjectes a aquesta taxa els 
projectes públics promoguts per les administracions públiques de Catalunya ni els 
projectes privats de turisme rural i activitats agrícoles, forestals i ramaderes situats en 
espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 o en el Pla d’espais d’interès natural”. 
 
2. Es modifica l’article 12.9-3 del capítol IX del títol XII del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 12.9-3. Acreditament 
 
“La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei. En el cas del fet imposable 
consistent en l’emissió de la declaració d’impacte ambiental, la taxa és exigible a la 
bestreta en el moment en què es formula la sol·licitud”. 
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3. Es modifica l’article 12.9-4 del capítol IX del títol XII del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 12.9-4. Quota 
 
“a) Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental en els supòsits no previstos en 
la lletra b): 3.393,20 euros 
“b) Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a llicència 
ambiental i a declaració d’impacte ambiental que s’incloguin a l’epígraf 11.1 de l’annex 
II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats: 2.036,80 euros. 
“c) Per l’emissió d’una resolució que determina la no-necessitat de sotmetre un 
projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental: 1.839,95 euros.” 
 
Subsecció desena  
Taxa per informes i inspecció  
 
Article 21 
Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
1. Es modifica l’article 12.10-1 del capítol X del títol XII del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 12.10-1. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’elaboració d’informes tècnics per avaluar els 
programes de restauració d’activitats i la inspecció de les obres i accions de 
restauració”. 
 
2. Es modifica l’article 12.10-4 del capítol X del títol XII del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 12.10-4. Quota 
1.Per informes tècnics d’avaluació de programes de restauració d’activitats extractives:  
a) Part fixa: 210,40 euros. 
b) Part variable: 42,25 euros per hectàrea. 
2. Per inspecció de les obres i les accions de restauració de l'explotació d'activitats 
extractives: 136,90 euros.” 
 
Subsecció onzena  
Taxa pels serveis d’autorització ambientals 
 
Article 22 
Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya 
 
1. Es modifica l’article 12.13-1 del capítol XIII del títol XII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
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“Article 12.13-1. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius següents: 
a) Els relatius als procediments d'autorització ambiental d'activitats amb  declaració 
d’impacte ambiental.  
b) Els relatius als procediments d'autorització ambiental amb declaració d’impacte 
ambiental per  modificació substancial d'activitats. 
c) Els relatius als procediments d’autorització ambiental sense declaració d’impacte 
ambiental. 
d) Els relatius als procediments d’autorització ambiental per modificació substancial 
d’activitats sense declaració d’impacte ambiental. 
e) Els relatius als procediments de revisió de l'autorització ambiental d'activitats. 
 
2. Es modifica l’article 12.13-4 del capítol XIII del títol XII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 12.13-4. Acreditament 
La taxa s'acredita, segons la naturalesa del fet imposable: 
a) En els supòsits 1 i 2 quan l'Administració mediambiental declara, d'acord amb 
l'article 19 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, que l’estudi d’impacte ambiental, el projecte i la resta de la documentació 
presentada son adequats i suficients. 
b) En els supòsits 3 i 4 quan l'Administració mediambiental declara, d'acord amb 
l'article 19 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, que el projecte i la resta de la documentació presentada son adequats i 
suficients. 
c) En el supòsit 5, quan s'inicia el procés de revisió de l'autorització ambiental, ja sigui 
d'ofici o a petició del titular de l'autorització.” 
 
3. Es modifica l’article 12.13-5 del capítol XIII del títol XII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 12.13-5. Quota 
1. Per la prestació del servei del fet imposable del supòsit 1 es fixen les quotes 
següents: 
a) La quota de 5.414,70 euros per a les activitats que s’incloguin a l’epígraf 11.1 de 
l'annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. Aquesta quota es desglossa en 3.377,90 euros en concepte de tramitació 
de l’autorització ambiental i 2.036,80 euros en concepte d’avaluació i declaració 
d’impacte ambiental de l’activitat. 
b) La quota de 6.530,55 euros per a les activitats que s’incloguin en els restants 
epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta quota es desglossa en  
4.493,75 euros en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.036,80 euros 
en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat. 
2. Per a la prestació del servei del fet imposable del supòsit 2 es fixen les quotes 
següents: 
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a) La quota de 3.725,85 euros per a les activitats que s’incloguin a l’epígraf 11.1 de 
l'annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. Aquesta quota es desglossa en 1.689,05 euros en concepte de  
tramitació de l’autorització ambiental i 2.036,80 euros en concepte d’avaluació i 
declaració d’impacte ambiental de l’activitat. 
b) La quota de 4.283,75 euros per a les activitats que s’incloguin en les restants 
epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta quota es desglossa en  
2.246,95 euros en concepte de  tramitació de l’autorització ambiental i 2.036,80 euros 
en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat. 
3. Per a la prestació del servei del fet imposable del supòsit 3, es fixa la quota de 
4.493,75 euros.  
4. Per a la prestació del servei del fet imposable del supòsit 4, es fixen les quotes 
següents: 
a) La quota de 1.689,05 euros per a  les activitats que s’incloguin a l’epígraf 11.1 de 
l'annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. 
b) La quota de 2.246,95 euros per a les activitats que s’incloguin en els restants 
epígrafs de l’annex I.1 de l’annex I.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
5. Per a la prestació del servei del fet imposable del supòsit 5, es fixen les quotes 
següents:  
a) La quota de 1.689,05 euros per a les activitats que s’incloguin en l’epígraf 11.1 de 
l'annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats.  
b) La quota de 2.246,95 euros per a les activitats que s’incloguin en els restants 
epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats.”  
 
Subsecció dotzena 
Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions 
d’instal·lacions i inscripcions al Registre d’Establiments Industrials, control d’aparells i 
vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes 
 
Article 23 
Modificació del capítol I del títol XIV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya 
 
1. Es modifica l’apartat 1.5 de l’article 14.1-4 del capítol I del títol XIV del text refós 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“1.5. Verificacions per motius de reclamacions d’equips de mesura: 
1.5.1 Comptadors d’aigua de capacitat igual o inferior a 20 m3/h: 19 euros 
1.5.2 Comptadors d’aigua de capacitat superior a 20 m3/h: 142 euros 
1.5.3 Comptadors de gas de capacitat igual o inferior a 20 m3/h: 34 euros 
1.5.4 Comptadors de gas de capacitat superior a 20 m3/h: 458 euros 
1.5.5 Comptadors elèctrics monofàsics: 41 euros 
1.5.6 Comptadors elèctrics trifàsics: 225 euros” 
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Subsecció tretzena  
Taxa pel control i la supervisió dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de 
vehicles 
 
Article 24 
Modificació del capítol V del títol XIV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
1. Es modifica l’article 14.5-1 del capítol V del títol XIV del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
"14.5-1. Fet imposable 
Aquesta taxa és exigible a tots els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de 
vehicles autoritzats per a actuar en el territori de Catalunya, als efectes d'efectuar les 
actuacions d'inspecció que estableixen la normativa aplicable i les instruccions i els 
protocols aprovats per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
Seguretat Industrial. 
L'objecte d'aquesta taxa és gravar les actuacions de control i supervisió que l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de Seguretat Industrial porti a 
terme sobre les actuacions d'inspecció que hagin efectuat els titulars de les estacions 
d'inspecció tècnica de vehicles. 
El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera el control i la 
supervisió de les actuacions d'inspecció dels titulars de les estacions d'inspecció 
tècnica de vehicles per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de Seguretat Industrial.” 
 
2. Es modifica l’article 14.5-3 del capítol V del títol XIV del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
"14.5-3. Acreditament 
La taxa s'acredita per mitjà de l'expedició d'una acta o un certificat del resultat del 
control que l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de Seguretat 
Industrial porti a terme, però se n'exigeix l'import prèviament a la pràctica del control, 
en el moment de la recepció de la documentació o de la sol·licitud que doni origen a 
l'actuació inspectora dels titulars de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles.” 
 
3. Es modifica l’article 14.5-4 del capítol V del títol XIV del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
"14.5-4. Quota 
La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada una de les actuacions 
d'inspecció que hagin efectuat els titulars de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles, 
les quals han d'ésser objecte del control i la supervisió de l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de Seguretat Industrial, és la següent: 
Actuacions d'inspecció: 
Inspeccions documentals: 2,20 euros per inspecció. 
Inspeccions inicials, modificacions i reformes: 5,35 euros per inspecció. 
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Inspeccions periòdiques: 0,65 euros per inspecció. 
Aquests imports poden ésser revisats anualment, d'acord amb els criteris establerts 
per la llei de pressupostos." 
 
Subsecció catorzena 
Taxes de l’Agència de Residus de Catalunya   
 
Article 25 
Modificació del capítol I del títol XX del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya 
 
Es modifica el capítol I del títol XX del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 20.1-1 Fet imposable 
 
Constitueixen fets imposables els següents serveis de l’Agència de Residus de 
Catalunya: 
 
1. Els informes i les avaluacions de projectes d’activitats de gestió de residus. 
2. Les funcions d’inspecció de les activitats o les instal·lacions autoritzades de gestió 
de residus. 
3. La tramitació d’expedients d’inscripció i l’anotació de modificacions en el Registre de 
Productors de Residus Industrials. 
4. La supervisió dels documents de control i seguiment següents: 
4.1. Fitxa d’acceptació de residus. 
4.2. Fitxa d’acceptació de subproductes. 
4.3. Full de seguiment. 
4.4. Full de seguiment itinerant. 
4.5. Full d’importació i d’expedició de transports transfronterers de residus. 
5. Els informes i l’avaluació d’expedients en matèria de residus per a l’acreditació 
d’entitats col·laboradores del Departament competent en la matèria. 
 
Article 20.1-2 Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de la taxa: 
1. En els supòsits 1, 4, i 5 de l’article 20.1-1 la persona física o jurídica que sol•licita 
l’execució del fet imposable. 
2. En el supòsit 2 de l’article 20.1-1, la persona física o jurídica que exerceixi l’activitat 
o exploti la instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
3. En el supòsit 3 de l’article 20.1-1, la persona física o jurídica productora de residus. 
 
Article 20.1-3 Acreditació 
 
1. La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida la 
justificació de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol•licitud. 
2. Els fets imposables descrits pels punts 1, 3 i 5 de l’article 20.1-1 s’acrediten i són 
exigibles en el moment de la presentació de la sol•licitud que inicia l’actuació 
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administrativa, i el fet imposable del punt 4, en el moment del lliurament del document 
imprès. 
 
Article 20.1-4 Quota 
 
La quota per cada fet imposable especificat a l'art. 20.1-1 és: 
 
1. Fet imposable 1: 
1.1. Informe i avaluació de projectes d'activitats de gestió de residus especials amb el 
pressupost d'inversió dels projectes: 
Menys de 601.012,10 euros: 1.143 euros. 
A partir de 601.012,10 euros: 1.943,05 euros. 
1.2. Informe i avaluació de projectes d'activitats de gestió de residus no especials o 
inerts amb un pressupost d'inversió del projecte de: 
Menys de 601.012,10 euros: 686,25 euros. 
A partir de 601.012,10 euros: 1.142,95 euros. 
1.3. Informes i avaluacions de projectes de petits valoritzadors o emmagatzemadors 
de residus inerts i no especials, si la superfície màxima de les instal•lacions és de 500 
m² i el nombre màxim de treballadors és de quatre: 229,05 euros. 
1.4. Informe i avaluació de projectes de gestors de residus per a espargir-los sobre el 
sòl en profit de l'agricultura o l'ecologia: 229,05 euros. 
2. Fet imposable 2: 190,70 euros. 
3. Fet imposable 3: 29,40 euros. 
4. Fet imposable 4. 
4.1. Per fitxa d'acceptació de residus: 50,60 euros. 
4.2. Per fitxa d'acceptació de subproductes: 50,60 euros . 
4.3. Per full de seguiment: 2,30 euros. 
4.4. Per full de seguiment itinerant: 2,30 euros. 
4.5. Per full d'importació d'expedició de transports transfronterers de residus: 68,75 
euros. 
 
5. Fet imposable 5: 1.133,10088,90 euros. 
 
Subsecció quinzena  
Taxa per autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com per les 
activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, efectuat sobre 
indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres activitats relacionades 
 
Article 26 
Modificació del capítol I del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya 
 
Es modifica el capítol I del títol XXI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
que resta redactat de la manera següent: 
 
“Capítol I. Taxa per autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com per 
les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, efectuat sobre 
indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres activitats relacionades 
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Article 21.1-1. Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació feta pel Departament de Salut o 
ens competent dels serveis següents: 

a) Control sanitari oficial. 
b) Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució d’autorització 
c) Estudis i informes de caràcter tècnic per a la inscripció en registres oficials  
d) Estudis i informes de caràcter  tècnic 
e) Comprovació de dades. 
f) Tramitació administrativa. 

2. Els serveis consignats per l’apartat  1 es presten per acomplir els actes o activitats 
següents: 

a) L’autorització sanitària per al funcionament d’indústries, establiments, 
laboratoris, serveis o instal·lacions, i les seves ulteriors modificacions per 
reforma, ampliació, trasllat o canvi de titular, entre altres.  

b) Les actuacions de control sanitari sobre les indústries, els establiments, els 
serveis, els laboratoris, les instal·lacions i els productes. 

c) Les anotacions o qualsevol acte d’inscripció en els registres oficials  que 
disposin els organismes competents relatius a la salut  ambiental, la seguretat 
alimentària i, en general, a l’àmbit de la protecció de la salut. 

d) L’expedició dels certificats sanitaris derivats de  les activitats de control sanitari 
i als damunt dits registres,  anotacions  i autoritzacions . 
 

Article 21.1-2. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o 
privades, en interès de les quals es presten els serveis. 
 
Article 21.1-3. Exempcions. 
 
Gaudeixen d’exempció en el pagament de la taxa, en qualsevol dels supòsits 
determinats per l’article 21.1-5 els centres que fan activitat de caràcter social, 
sostinguts totalment amb fons públics. 
 
Article 21.1-4. Acreditació. 
 
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però en pot ser exigit el 
pagament en el moment en què la persona interessada fa la sol·licitud de la prestació 
del servei. 
 
Article 21.1-5. Quota. 
 
1.L’import de la quota pels serveis de tramitació d’actuacions administratives obligades 
per la normativa vigent és: 
a) Per la tramitació d’autoritzacions  sanitàries d’establiments o empreses seguides 
d’inscripció inicial en registre oficial o de modificacions de dades registrals, que 
comportin una activitat de control sanitari, in situ, en el domicili de la indústria, 
establiment, o servei: 123,10 euros 



   

 28

b)Per la tramitació d’autoritzacions sanitàries d’establiments o empreses que 
comportin una activitat de control sanitari, in situ, en el domicili de la indústria, 
establiment, o servei: 114,55 euros 
c) Per la tramitació de la inscripció inicial d’establiments o empreses en registre oficial 
o de modificacions de dades registrals, que comportin un estudi de caràcter tècnic : 
53,75 euros 
d) Per la tramitació d’anotacions en registres oficials sense l’existència d’un acte 
d’autorització o estudi de caràcter tècnic: 8,55 euros 
e) Per l’avaluació, estudi i registre oficial de preparats alimentosos per a règims 
dietètics i/o especials (aliments dietètics) i de les aigües de beguda envasades 
minerals naturals i de deu o de modificacions de dades registrals, derivats de les 
comunicacions de posada en el mercat de productes: 53,75 euros per producte 
f) Per a la realització d’estudis i informes , entre ells els referents a comunicacions de 
posada en el mercat de productes: 44,75 euros per informe  
g) Certificats sanitaris oficials dimanants d’arxius i registres del Departament de Salut o 
ens competent per cada certificat emès de producte o empresa: 11,50 euros 
2. Quan es realitzin simultàniament dues actuacions administratives o més 
(autoritzacions i anotacions), soles o combinades entre si, en interès del mateix 
sol·licitant, i que el contingut de l’acte s’entengui com a unitari, es cobra la quota d’un 
sol acte, atenent a un mateix cost del servei, excepte en el cas de les lletres e, f  i g  de 
l’apartat anterior que es cobra per cada informe o certificat  emès. 
3. La quota pels serveis de control sanitari que siguin ulteriors a l’autorització o 
l’anotació registral, i independents d’aquests és: 
a) Per un acte de control sanitari: 44,95 euros. 
b) Per les inspeccions de caràcter programat i periòdic, d’acord amb campanyes 
establertes per l’Administració sanitària, en virtut de la normativa vigent, s’estableix el 
barem de liquidacions de l’apartat 4, que fixa un nombre màxim de liquidacions per any 
natural i per subjecte passiu, amb independència que el nombre d’actes de control 
sanitari hagi estat superior al nombre de liquidacions establert en el barem. 
En cas que, per qualsevol supòsit, el nombre d’actes de control sigui inferior al nombre 
de liquidacions previst en el barem, es liquida pel nombre d’actes de control efectuats. 
L’import de cada liquidació és el mateix que el fixat per la lletra a d’aquest apartat. 
4. El barem de liquidacions a què es refereix l’apartat 3.b és el següent: 
a) Una sola liquidació de la taxa per any natural a les empreses, els establiments, els 
serveis o les instal·lacions que són objecte d’entre una i quatre activitats de control 
sanitari l’any. 
b) Dues liquidacions per any natural a les empreses, els establiments, els serveis o les 
instal·lacions que són objecte d’entre cinc i dotze activitats de control sanitari l’any. 
c) Quatre liquidacions de la taxa per any natural a les empreses, els establiments, els 
serveis o les instal·lacions que són objecte de tretze o més activitats de control sanitari 
l’any. 
5. Als efectes del que estableix aquest capítol  l’acte de control sanitari no solament és 
l’acte d’inspecció realitzat “in situ”de les instal·lacions o dels processos de fabricació o 
manipulació, sinó que també comprèn, d’acord amb la normativa comunitària que 
regula el control oficial, la presa de mostres, la revisió documental i qualsevol altra 
actuació de comprovació d’aspectes relacionats amb la protecció de la salut de la 
població.” 
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Subsecció setzena  
Taxa per l’habilitació acreditativa dels bombers 
 
Article 27 
Modificació del títol XXII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
1. Es modifica l’article 22.3-1 del capítol III del títol XXII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 22.3-1. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de les activitats administratives 
següents: 
a) Habilitació acreditativa per a exercir la funció de bombers d’empresa. 
b) Acreditació de personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció 
en l’àmbit de protecció civil per raó de l’experiència. 
c) Acreditació de centres de formació de tècnics en l’elaboració de plans 
d’autoprotecció en l’àmbit de protecció civil. 
d) Homologació de centres per a formar bombers d’empresa. 
e) Acreditació de personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció 
en l’àmbit de protecció civil mitjançant la superació d’un examen. 
 
2. Es modifica l’article 22.3-4 del capítol III del títol XXII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 22.3-4. Quota 
L’import de la quota és: 
a) Habilitació acreditativa per a exercir la funció de bomber d’empresa: 44,31 euros. 
b) Acreditació de personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció 
en l’àmbit de protecció civil per raó de l’experiència: 44,31 euros. 
c) Acreditació de centres de formació de tècnics en l’elaboració de plans 
d’autoprotecció en l’àmbit de protecció civil: 339,79 euros 
d) Homologació de centres per a formar bombers d’empresa: 339,79 euros 
e) Acreditació de personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció 
en l’àmbit de protecció civil mitjançant la superació d’un examen: 
77 euros 
 
Subsecció dissetena  
Taxa pels serveis prestats pel cos de mossos d’esquadra 
 
Article 28 
Modificació del títol XXII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Es modifica el capítol IV del títol XXII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 22.4-1. Fet imposable 
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents, quan són 
prestats per efectius del Cos de mossos d'esquadra: 
 
a) L'escorta, el control i la regulació de la circulació de transports especials. 
b) La vigilància, la regulació i la protecció de proves esportives que afecten vies 
interurbanes o que tenen més incidència en el nucli urbà, sens perjudici de les 
competències municipals. 
c) La regulació i la vigilància en filmacions cinematogràfiques, publicitàries, televisives 
o de qualsevol altre tipus, quan afecten la circulació normal per espais i vies públiques 
i la disponibilitat normal d'aquestes vies, sens perjudici de les competències municipals 
que hi concorrin. 
2.També constitueix fet imposable de la taxa l’obtenció electrònica de l’informe de 
comunicat d’accidents de trànsit elaborat pel cos de mossos d’esquadra, sempre que 
no constitueixi un supòsit que ha de conèixer l’autoritat judicial. 
 
Article 22.4-2. Subjecte passiu 
 
Els subjectes passius contribuents de la taxa són les persones físiques o jurídiques 
que sol·liciten o en favor de les quals es presten els serveis que constitueixen el fet 
imposable. No obstant, en el supòsit previst en l’apartat 2 de l’article 22.4-1 únicament 
poden sol·licitar l’informe les companyies asseguradores dels vehicles implicats en 
l’accident i el personal que acrediti que presta serveis per a aquestes companyies, les 
persones que tinguin la condició d’interessada d’acord amb la normativa de 
procediment administratiu i els/les advocats/des col·legiats/des que acreditin que 
actuen per compte de les citades companyies asseguradores o persones interessades. 
 
Article 22.4-3. Acreditació 
 
1. En els supòsits previstos a l’apartat 1 de l’article 22.4-1, la taxa s'acredita i s'ha de 
fer efectiva en el moment d'obtenir l'autorització per a la realització dels serveis que 
constitueixen el fet imposable de la mateixa. 
2. En el supòsit previst en l’apartat 2 de l’article 22.4-1, la taxa s’acredita i s’ha de fer 
efectiva amb anterioritat a l’obtenció electrònica de l’informe. 
 
Article 22.4-4. Quota 
 
1. En els supòsits previstos en l’apartat 1 de l’article 22.4-1, la quota de la taxa es fixa 
en 33,66 euros per hora i persona destinada a la prestació del servei sol·licitat. 
L'import de la liquidació és el resultat de l'aplicació de la quota de la taxa al nombre 
d'hores efectivament requerides per a la prestació del servei. 
2. En el supòsit previst en l’apartat 2 de l’article 22.4-1, la quota de la taxa es fixa en 
52’95 euros per informe. 
 
Article 22.4-5. Gestió, liquidació i recaptació 
 
1. La gestió, la liquidació i la recaptació de la taxa prevista en l’apartat 1 de l’article 
22.4-1 corresponen al Servei Català de Trànsit. El pagament de la taxa s'ha d'efectuar 
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al Servei Català de Trànsit, el qual ha d'ingressar l'import total recaptat al Tresor de la 
Generalitat de Catalunya, en els terminis legalment establerts. 
2. La gestió, la liquidació i la recaptació de la taxa prevista en l’apartat 2 de l’article 
22.4-1 corresponen al departament competent en matèria de seguretat viària. 
 
Subsecció divuitena  
Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments 
 
Article 29 
Modificació del títol XXII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
1. Es modifica l’article 22.5-1 del capítol V del títol XXII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 22.5-1. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cos de bombers 
de la Generalitat de Catalunya en els casos següents: 
a) Accidents de trànsit. 
b) Rescat i salvament de persones o béns en qualsevol dels casos següents: 
Si té lloc en zones assenyalades com a perilloses o d’accés prohibit. 
Si les persones rescatades o salvades no duien l'equipament adequat per a la pràctica 
de l'activitat. 
Si la persona sol·licita el servei sense que hi hagi motius objectivament justificats. 
c) Incendis intencionats o conseqüència d'una imprudència greu del subjecte passiu, 
sempre que es puguin identificar, en béns mobles o immobles, o incendis de vegetació 
forestal, agrícola o urbana, o altres tipus d'incendi. 
d) Neteja per vessament de combustibles, olis, líquids perillosos o similars, si és per 
causa d'una imprudència. 
e) Intervencions en elements interiors o exteriors d'immobles, incloent-hi el sanejament 
de façanes, rètols publicitaris, alarmes, etc., si aquesta intervenció és per causa d'una 
construcció o un manteniment deficients per imprudència. 
f) Inundacions ocasionades per obstrucció de desguassos, acumulació de brutícia, 
dipòsits en mal estat i casos similars, sempre que s'apreciï imprudència en el 
manteniment dels espais, els immobles o les instal·lacions de gas o aigua a la via 
pública. 
g) Vigilància i protecció d'incendi o accident en les proves esportives o en altres 
activitats culturals o de lleure, sens perjudici de les competències municipals, llevat de 
les que organitzen les entitats sense ànim de lucre, si no cobren entrada per assistir-hi 
i si no es financen amb drets de retransmissió televisiva.” 
 
2. Es modifica l’article 22.5-2 del capítol V del títol XXII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 22.5-2. Exempcions 
Estan exempts del pagament de la taxa: 
a) La prestació de serveis o les intervencions que són conseqüència de fenòmens 
meteorològics extraordinaris o catastròfics, o de casos de força major. 
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b) Els serveis prestats per l'interès general i no en benefici de particulars o de béns 
determinats”. 
 
Subsecció dinovena  
Taxa per la realització d’actuacions d’activitat administrativa del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya amb relació als prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual de Catalunya  
 
Article 30 
Modificació del títol XXIV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
1. S’afegeixen dos nous apartats, el d) i l’e), a l’article 24.2-1 del capítol II del títol XXIV 
del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:  
 
“d) L’anàlisi de la sol·licitud d’autorització prèvia a la formalització de negocis jurídics 
que tenen per objecte l’arrendament i transmissió de les llicències de serveis  de 
comunicació audiovisual. 
e) La prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a l'atorgament de 
les llicències de serveis de comunicació audiovisual” 
 
2. S’afegeixen dos nous apartats, el f) i g), a l’article 24.2-4 del capítol II del títol XXIV 
del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:  
 
“f) Anàlisi de la sol·licitud d’autorització prèvia a la formalització de negocis jurídics que 
tenen per objecte l’arrendament i transmissió de les llicències de de comunicació 
audiovisual: 400 euros 
g) La prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a l'atorgament de 
les llicències de serveis de comunicació audiovisual: 400 euros” 
 
Subsecció vintena  
Taxa per la realització d’actuacions per a la inscripció en el Registre d’Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores 
 
Article 31 
Modificació del títol XXV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Es modifica l’article 25.6-1 del capítol VI del títol XXV del text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 25-6-1. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació dels expedients de sol·licitud 
d’inscripció en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la direcció 
general competent en matèria d’urbanisme dels actes a què fa referència l’article 205 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, del 18 de juliol, i si 
s’escau, la certificació de la inscripció de l’assentament en el Llibre de Registre 
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d’entitats urbanístiques col·laboradores i la publicació de la inscripció en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Subsecció vint-i-unena  
Taxa pels drets d’inscripció a les proves d’accés al certificat de professionalitat 
 
Article 32 
Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Se suprimeix el capítol I del títol XXVI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008. 
 
Subsecció vint-i-dosena  
Taxa per a l’expedició de certificats de professionalitat, acreditacions parcials i 
expedició de duplicats 
 
Article 33 
Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
S’afegeix un capítol I al títol XXVI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
amb el text següent:  
 
“Capítol I. Taxa per a l’expedició de certificats de professionalitat, acreditacions 
parcials i expedició de duplicats. 
 
Article 26.1-1. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la formació de l’expedient, el registre, la 
impressió i l’expedició de certificats de professionalitat i acreditacions parcials 
acumulables, amb validesa en tot el territori espanyol, així com l’expedició, per causes 
no imputables a l’Administració, de duplicats d’aquests certificats o acreditacions. 
 
Article 26.1-2. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei que 
integra el fet imposable. 
 
Article 26.1-3. Exempcions i bonificacions 
 
1. Gaudiran d’ exempció total de les quotes de la taxa, amb la justificació prèvia de llur 
situació, els col·lectius següents: 
a) Els sol·licitants membres de famílies nombroses de categoria especial. 
b) Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual 
o superior al 33%  
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat 
d) Les víctimes de actes terroristes, els seus conjugues i els seus fills 
e) Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben 
cap prestació econòmica. 
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2. Gaudiran d’una bonificació  de la quota amb la justificació prèvia de llur situació, els 
col·lectius següents: 
a) Els sol·licitants membres de famílies nombroses de categoria general, en un 50% de 
la quota. 
b) Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que perceben 
alguna prestació econòmica, en un 50% de la quota. 
 
Article 26.1-4. Acreditament 
La taxa s’acredita en el moment de la realització del fet imposable, si bé la justificació 
del seu pagament s’ha d’efectuar en el moment de recollir el certificat. 
 
Article 26.1-5. Quota 
Les taxes s’exigiran d’acord amb les quotes següents: 
1. Per expedició de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables 
(per unitat). 
1.1. Certificats de professionalitat: 50,03 euros. 
1.2. Acreditacions parcials acumulables: 43,03 euros. 
2. Per expedició de duplicats de certificats o acreditacions (per unitat). 
2.1. Per expedició de cada duplicat, de certificat: 18 euros. 
2.2. Per expedició de cada duplicat, d’acreditació parcial: 11 euros.” 
 
Subsecció vint-i-tresena  
Taxa per la concessió de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres 
 
Article 34 
Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Es modifica el capítol II del títol XXVI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
que resta redactat de la manera següent: 
 
"Capítol II. Taxa per la tramitació de les autoritzacions de treball per a les persones 
estrangeres 
 
Article 26.2-1. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de l'autorització administrativa 
inicial per a treballar, i també les modificacions que se'n facin. 
 
Article 26.2-2. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa les persones estrangeres a favor de les quals es 
concedeixin les autoritzacions de treball, llevat en les autoritzacions de treball per 
compte d'altri en què el subjecte passiu és l'ocupador o ocupadora, o l'empresari o 
empresària, que vulgui contractar la persona  treballadora estrangera, i en el supòsit 
de relacions laborals en el sector de servei domèstic de caràcter parcial o discontinu i 
en el sector agrari de caràcter discontinu, en què ho serà la pròpia persona  
treballadora estrangera.  
Serà nul qualsevol pacte pel què la persona treballadora per compte d’altri assumeixi 
l’obligació d’abonar tot o una part de l’import de les taxes establertes. 
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Article 26.2-3. Exempcions i bonificacions 
1. Estan exempts d’aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de llur situació, 
els subjectes passius si la concessió d’autorització de treball és per un període inferior 
a sis mesos. 
2. Estan exempts d’aquesta taxa per la tramitació de les autoritzacions per a treballar 
les persones nacionals iberoamericanes, filipines, andorranes, de Guinea Equatorial, 
les persones sefardites, els fills/es i néts/es d’espanyol o espanyola d’origen i les 
persones estrangeres nascudes a l’Estat espanyol quan vulguin dur a terme una 
activitat lucrativa, laboral o professional per compte propi. 
 
Article 26.2-4. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita en el moment de la realització del fet imposable, però pot ser 
exigida la justificació de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la 
sol·licitud. 
2. En cas d’autoritzacions de treball per compte d’altri en favor de persones 
treballadores de servei domèstic de caràcter parcial o discontinu i en el sector agrari 
de caràcter discontinu, la taxa s’acredita en el moment d’alta de la persona 
treballadora en la Seguretat Social. 
 
Article 26.2-5. Quota 
 
Les quotes per la tramitació 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 dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15 euros. 
Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 380,35 
euros. 
b) Modificació d'autorització de treball per compte d'altri: 76,10 euros. 
2. Autoritzacions de treball per compte propi 
a) Autorització inicial de treball per compte propi: 190,15 euros. 
b) Modificació d'autorització de treball per compte propi: 76,10 euros. 
3. Autoritzacions de treball per a  persones treballadores transfronterers 
a) Autorització inicial de treball per compte d'altri: 
Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15 euros. 
Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 380,35 
euros. 
b) Autorització inicial de treball per compte propi: 190,15 euros. 
c) Pròrroga: 76,10 euros. 
4. Autoritzacions de treball per a investigació: 
a) Autorització inicial de treball per compte d'altri: 
Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15 euros. 
Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 380,35 
euros. 
b) Modificació d'autorització de treball per compte d'altri: 76,10 euros. 
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5. Autoritzacions de treball de professionals altament qualificats titulars d’una Targeta 
Blava-UE: 
a) Autorització inicial de treball per compte d'altri: 
Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15 euros. 
Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 380,35 
euros. 
6. Autoritzacions de treball  per compte d’altri de durada determinada: 
a) Autorització inicial de treball per compte d'altri d’alts directius, esportistes 
professionals, artistes i altres col·lectius: 
Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15 euros. 
Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 380,35 
euros. 
b) Pròrroga: 15,30 euros. 
7. Autoritzacions de treball per a titulars d’autorització d’estància per estudis, 
investigació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat: 
a) Autorització inicial de treball per compte d'altri: 114,010 euros. 
b) Autorització inicial de treball per compte propi: 114,10 euros. 
c) Pròrroga: 38,01 euros. 
8. Autoritzacions de treball per a titulars d'autoritzacions de residència per 
circumstàncies excepcionals): 
a) Autorització inicial de treball per compte d'altri: 
Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15 euros. 
Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 380,35 
euros. 
b) Autorització inicial de treball per compte propi: 190,15 euros. 
c) Pròrroga:  
Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15 euros. 
Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 380,35 
euros. 
9. Altres autoritzacions inicials de treball: 
a) Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 190,15 euros. 
b) Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 380,35 
euros.” 
 
Subsecció vint-i-quatrena  
Taxa per la tramitació dels expedients de sol·licitud d’autorització de treball de menors 
de 16 anys en espectacles públics 
 
Article 35 
Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
S’afegeix un capítol III al títol XXVI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
amb el text següent: 
 
“Capítol III. Taxa per la tramitació dels expedients de sol·licitud d’autorització de treball 
de menors de 16 anys en espectacles públics 
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Art. 26.3.1. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació dels expedients de sol·licitud 
d’autorització de treball de menors de 16 anys en espectacles públics.  
 
Art. 26.3.2. Subjecte passiu  
Són subjectes passius de la taxa les empreses que sol·licitin la tramitació dels 
expedients als que fa referència l’article 26.3.1.  
 
Art. 26.3.3. Acreditació 
La taxa s’acredita en el moment de la realització del fet imposable, però pot ser exigida 
la justificació de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol•licitud. 
 
Art. 26.3.4. Quota 
La quota per a la tramitació dels expedients de sol·licitud d’autorització referits és de 
150 euros per expedient.  
 
Subsecció vint-i-cinquena  
Taxa per les actuacions del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
 
Article 36 
Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
S’afegeix un capítol IV al títol XXVI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
amb el text següent: 
 
“Capítol IV. Taxa per les actuacions del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya 
 
Article 26.4-1. Fet imposable 
Constitueixen el fet imposable de la taxa la tramitació de les sol·licituds d'inscripció i 
renovació en el Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya, així com la tramitació 
de les sol·licituds de variació de dades i cancel·lació a instància de part de la inscripció 
registral, també el lliurament de les certificacions d’empreses inscrites. 
 
Article 26.4-2. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques  a les quals es 
presten els serveis derivats de les actuacions del Registre d’Empreses Acreditades de 
Catalunya, i també el lliurament de les certificacions corresponents. 
 
Article 26.4-3. Acreditació. 
La taxa s'acredita en el moment de la realització del fet imposable. Pot ser exigida la 
justificació de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud. 
 
Article 26.4-4.  Quota. 
La quota de la taxa és: 
a) Per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció: 100,00 euros. 
b) Per la tramitació de la sol·licitud de renovació: 100,00 euros. 



   

 38

c) Per la tramitació de la sol·licitud de variació de dades: 20,00 euros. 
d) Per la tramitació de la sol·licitud de cancel·lació a instància de part: 20,00 euros. 
e) Per l’ emissió de certificats d’empreses inscrites: 15,00 euros. 
 
Subsecció vint-i-sisena  
Taxes pels serveis prestats per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom 
 
Article 37 
Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
S’afegeix un capítol V al títol XXVI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
amb el text següent: 
 
“Capítol V. Taxes pels serveis prestats per la Direcció General d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autònom 
 
Article 26.5-1. Fet imposable.  
 
Constitueixen els fets imposables de les taxes els serveis prestats per la Direcció 
General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autonòm en l’article 26.4-4. 
 
Article 26.5-2. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques que sol•liciten els 
serveis assenyalats per l’article 26.4-4. 
 
Article 26.5-3. Acreditació. 
 
Les taxes s’acrediten en el moment de la prestació del servei. La justificació del 
pagament s’exigeix en el moment de la presentació de la sol•licitud. 
 
Article 26.5-4. Quota. 
 
Les quotes de les taxes són: 
 
1. Cooperatives 
 
1.1.Inscripció de constitució de cooperatives: 59,80 euros. 
1.2. Inscripció constitució i dissolució d’un grup cooperatiu: 59,80 euros. 
1.3.Emissió de certificació negativa de denominació de la societat cooperativa o, si 
s’escau, de la resolució corresponent: 13,80 euros 
1.4. Emissió de la certificació negativa de denominació  o, si s’escau, de la resolució 
corresponent, per la modalitat de cooperativa exprés: 20,00 euros 
1.5. Pròrroga de la certificació de denominació: 3 euros 
1.6.Pròrroga de la certificació de denominació per la modalitat de cooperativa exprés: 
5 euros 
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1.7. Emissió de certificats de dades registrals, notes simples i còpies certificades: 
13,80  euros. 
1.8. Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 5 euros per exercici. 
1.9 Lliurament en suport  telemàtic dels comptes anuals:  3  euros per exercici 
1.10.Legalització de llibres: 2 euros per cada tipus de llibre. 
1.11. Emissió de llistats: 5 euros 
1.12. Modificació d’estatuts: 22 euros  
1.13. Transformació en un altre tipus de societat: 22 euros 
1.14. Fusió i escissió de cooperatives: 22 euros 
1.15. Acord d’integració o separació d’un membre d’un Grup Cooperatiu: 22 euros 
1.16. Modificació dels compromisos generals assumits davant el Grup Cooperatiu: 22 
euros 
1.17. Dissolució de la cooperativa: 22 euros 
1.18. Liquidació de la cooperativa: 22 euros 
1.19. Dissolució i liquidació de la cooperativa: 22 euros 
1.20. Nomenament i cessament de càrrecs socials: 38 euros 
1.21. Presentació de comptes anuals: 22 euros. 
1.22. Nomenament i cessament de càrrecs directius i gerencials: 10 euros 
1.23. Nomenament i cessament d’auditors: 10 euros 
1.24. elegació de facultats i apoderaments: 22 euros 
1.25.Alta i Baixa Secció de Crèdit: 22 euros 
1.26. Acords intercooperatius: 22 euros 
1.27. Autorització per a la constitució de cooperatives de consumidors i usuaris per 
sota del nombre mínim de socis exigits per la Llei: 10 euros 
 
2. Societats Laborals 
 
2.1. Inscripció de la constitució d’una societat laboral: 20 euros 
2.2. Inscripció de la condició i de la pèrdua de societat laboral: 20 euros  
2.3. Modificació d’estatuts: 20 euros  
2.4. Transmissió d’accions i participacions: 10 euros 
2.5. Transformació de Societat Laboral Limitada en Societat Anònima Limitada i de 
2.6. Societat Anònima Laboral Societat Limitada Laboral: 10 euros 
2.7. Dissolució i dissolució i liquidació: 10 euros 
2.8. Fusió i escissió: 20 euros 
2.9. Emissió de certificats de dades registrals, notes simples i còpies certificades: 5 
euros. 
2.10. Emissió de llistats: 5 euros 
 
Subsecció vint-i-setena  
Taxa pels drets d’inscripció a les proves d’habilitació de guia de turisme de Catalunya 
que convoca la Direcció General de Turisme, i d’ampliació d’idiomes 
 
Article 38 
Addició d’un títol XXVI bis al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
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S’afegeix un capítol I al títol XXVI bis  del text refós aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, amb el text següent: 
 
“Títol XXVI bis. Turisme 
 
Capítol  I. Taxa pels drets d’inscripció a les proves d’habilitació de guia de turisme de 
Catalunya que convoca la Direcció General de Turisme, i d’ampliació d’idiomes. 
 
Article  26 bis.1-1. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves d’habilitació de guia de 
turisme de Catalunya que convoca la Direcció General de Turisme, i d’ampliació 
d’idiomes. 
 
Article 26. bis. 1-2 Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa les persones que s’inscriuen a les proves. 
 
Article 26. bis. 1-3 Exempcions i bonificacions 
1. Són exempts d’aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva 
situació, els subjectes passius en situació d’atur que no perceben cap prestació 
econòmica. 
2. S’estableix una bonificació del 30% per a les persones membres de famílies 
monoparentals i de famílies nombroses de categoria general, i una bonificació del 50% 
per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial. 
3. S’estableix una bonificació del 10% per la tramitació telemàtica, en el moment en 
què tècnicament sigui possible. 
 
Article 26. bis. 1-4. Acreditació 
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei i s’exigeix en el moment de 
la inscripció. 
 
Article 26. bis.1-5 . Quota 
L’import de la quota és: 
1. Inscripció a les proves d’habilitació de guia de turisme de Catalunya: 40 euros. 
2. Si el subjecte passiu es presenta a examen de més d’un idioma (sense comptar ni el 
català ni el castellà): 15 euros per cada idioma addicional. 
3. Inscripció a les proves per a l’ampliació d’idiomes per a persones que ja disposin de 
l’habilitació de guia de turisme: 20 euros per cada idioma. 
 
Subsecció vint-i-vuitena 
Taxa pels drets de renovació o emissió de duplicats del carnet acreditatiu de 
l’habilitació de guia de turisme de Catalunya. 
 
Article 39 
S’afegeix un capítol II al títol XXVI bis del text refós aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, amb el text següent: 
 
“Capítol II. Taxa pels drets de renovació o emissió de duplicats del carnet acreditatiu 
de l’habilitació de guia de turisme de Catalunya. 
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Article 26 bis.2-1. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable l’emissió d’un nou carnet acreditatiu de l’habilitació de guia 
de turisme de Catalunya, ja sigui per haver expirat la validesa del carnet anterior o per 
haver sol·licitat un duplicat per pèrdua, robatori o deteriorament del carnet dins el seu 
període de validesa. 
 
Article 26 bis.2-2  Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants d’un nou carnet acreditatiu de 
l’habilitació de guia de turisme de Catalunya. 

 
Article 26 bis.2-3. Acreditació 
La taxa s’acredita en el moment de sol·licitar l’emissió del nou carnet. 
 
Article 26 bis. 2-4. Quota 
L’ import de la quota és: 
1. Per renovació del carnet: 15 euros 
2. Per emissió de duplicat per pèrdua, robatori o deteriorament: 15 euros.” 
 
Subsecció vint-i-novena  
Taxa per la prestació de serveis per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya 
 
Article 40 
Modificació del títol XXVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya 
 
1. Es modifica l’article 27.1-2 del capítol I del títol XXVII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 27.1-2. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol· liciten l'emissió dels informes, 
de les acreditacions, de les avaluacions o l’emissió dels seus duplicats que 
constitueixen el fet imposable.” 
 
2. Es modifica l’article 27.1-5 del capítol I del títol XXVII del text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 27.1-5. Quota 
 
L'import de la quota és: 
1. Emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector i de 
professorat col·laborador: 50 euros. 
2. Emissió de les acreditacions de recerca, per a accedir a la categoria de professorat 
agregat, o de recerca avançada, per accedir a la categoria de catedràtic o catedràtica: 
50 euros. 
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3. L'avaluació de l'activitat desenvolupada pels investigadors i investigadores: 50 
euros. 
4. L'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les 
universitats privades: 50 euros. 
5. Emissió dels duplicats dels informes, acreditacions i avaluacions esmentades en els 
aparats anteriors: 15 euros.” 
 
CAPÍTOL II 
Tributs cedits  
 
Secció primera 
Impost sobre la renda de les persones físiques  
 
Article 41 
Deducció per inversió en l’habitatge habitual.  
 
Es modifica la disposició transitòria sisena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, que passa a tenir la redacció següent:  
 
“Disposició transitòria sisena.  
Deducció per inversió en l’habitatge habitual adquirit abans del 30 de juliol de 2011 
 
Els contribuents que han adquirit l'habitatge habitual abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta llei, o han satisfet abans d'aquesta data quantitats per a la construcció de 
l'habitatge habitual i tinguin dret a la deducció per inversió en l'habitatge, s'apliquen el 
percentatge incrementat de la lletra a de l'apartat 2.1 de l'article 1 de la Llei 31/2002, 
del 30 de desembre, en l’import aprovat per la disposició addicional tercera de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions. Per a 
l'aplicació d'aquest percentatge cal complir els requisits i les condicions establerts per 
l'article 2.2 de la Llei 31/2002.” 
 
Secció Segona 
Impost de Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
 
Article 42 
Bonificació en la quota tributària de l’Impost de Transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats 
 
1. Les primeres còpies d’escriptures públiques que documentin la novació modificativa 
dels crèdits hipotecaris pactada de comú acord entre el deutor i el creditor, sempre que 
aquest darrer sigui una de les entitats a que es refereix l’article 1 de la Llei 2/1994, de 
30 de desembre, sobre subrogació i modificació dels préstecs hipotecaris, sempre que 
la modificació es refereixi al tipus d’interès inicialment o pactat o a l’alteració del termini 
del crèdit o a ambdues modificacions, tenen una bonificació del 100%, de la quota 
tributària de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 
modalitat actes jurídics documents, prevista a l’article 32.1 del Reial decret legislatiu 
1/1993, de 24 de setembre, amb un límit de 500.000 euros de base imposable. 
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2. S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l’impost de 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat transmissions 
patrimonials oneroses: 
 
a) en els contractes d’arrendament signats entre les entitats creditores i els propietaris 
que transmeten la propietat del seu habitatge habitual a aquestes per no poder fer 
front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris. Els contractes d’arrendament 
hauran de ser sobre els habitatges habituals que es transmeten. 
Aquesta bonificació també es fa extensiva a l’opció de compra, si en el contracte de 
lloguer es preveu aquesta possibilitat. 
 
b) en la adquisició dels habitatges per part d’aquelles persones físiques que, en no fer 
front als pagaments, l’havien transmès a l’entitat creditora i que, amb posterioritat, el 
tornen a adquirir. Aquesta bonificació s’aplica com a màxim, als 250.000 euros del 
valor de l’habitatge. 
 
3 Les bonificacions previstes en els apartats anteriors s’aplicaran si es compleixen els 
requisits següents: 
 
a) Que els adquirents siguin persones físiques. 
b) Que es tracti del seu habitatge habitual. Als efectes d’aquestes bonificacions, 
es considera habitatge habitual el que s’ajusta a la definició i requisits establerts per la 
normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques.” 
 
Secció tercera 
Tributs sobre el joc 
 
Article 43.  
Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar 
 
1. Es modifica l’article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures 
administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro que passa a tenir la redacció següent: 
 
“Article 33. Base imposable i tipus tributaris 
 
1. Base imposable 
 
a) Regla general.  
 
Sens perjudici del que es disposa a la lletra b), constitueix la base imposable del tribut 
l’import total de les quantitats que els jugadors dediquen a la seva participació en els 
jocs.  
 
b) Regles especials.  
 
En els supòsits que es detallen a continuació, la base imposable és la que s’indica per 
a cada modalitat que s’hi esmenta: 
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- En els casinos de joc, els ingressos bruts que s’obtinguin procedents del joc. S’entén 
que són ingressos bruts, la diferència entre l’import total dels ingressos obtinguts 
procedents del joc i les quantitats satisfetes als jugadors pels seus guanys. 
No es computa com a ingrés l’import abonat per l’entrada en les sales de joc. 
 
- En el joc del bingo, la suma total del que satisfan els jugadors per l’adquisició dels 
cartons o el valor facial dels cartons, llevat del bingo electrònic en què ho és l’import 
jugat descomptada la quantitat destinada a premis. 
 
- En els jocs que s’efectuïn a través d’internet o de mitjans telemàtics, la base 
imposable està constituïda per les quantitats que els jugadors dediquen a la seva 
participació en el joc, descomptada la quantitat destinada a premis.  
 
c) En els supòsits de bingo electrònic, el subjecte passiu ha de disposar d’un sistema 
informàtic que permeti al Departament o ens competent el control telemàtic de la 
gestió i pagament de la taxa fiscal corresponent. 
 
2. Tipus tributaris 
 
a) El tipus impositiu general és del 25% Aquest tipus tributari s'aplica a tots els jocs de 
sort, envit o atzar que no tinguin assenyalat un tipus tributari específic.  
 
b) El tipus impositiu aplicable a les següents modalitats especials de bingo és el que 
s’hi indica: 
 
- Bingo plus: 15% 
- Bingo americà: 15% 
- Bingo electrònic: 30%  
 
c) Als casinos de joc s'aplica la tarifa següent: 
 
Porció de la base imposable (en euros) Tipus aplicable 
Entre 0 i 1.200.000,00  20% 
Entre 1.200.000,01 i 2.200.000,00  35% 
Entre 2.200.000,01 i 4.500.000,00 45% 
Més de 4.500.000,00  55% 
 
d) El tipus impositiu aplicable als jocs efectuats per internet o per mitjans telemàtics és 
del 10%. 
 
2. Es modifica l’article 8 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, que passa a tenir la redacció següent: 
 
“Article 8. Quotes fixes de les màquines recreatives i d’atzar 
 
“1. La quota aplicable en els casos d'explotació de màquines o aparells automàtics 
aptes per al joc es determina en funció de la classificació de les màquines que 
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estableix el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, 
del 22 de febrer.  
 
2. D'acord amb aquesta classificació, són aplicables les quotes següents:  
 
a) Les màquines de tipus B o recreatives amb premi: 914 euros trimestrals.  
 
En el cas de modificació del preu màxim de 20 cèntims d'euro autoritzat per a la 
partida de màquines de tipus B o recreatives amb premi, la quota establerta per 
aquesta lletra a) s'ha d'incrementar en 17 euros per cada 5 cèntims d'euro en què el 
nou preu màxim autoritzat excedeixi de 20 cèntims d'euro. 
 
Si es tracta de màquines B d’un sol jugador que tenen limitada l’aposta a 10 cèntims i 
no permeten la realització de partides simultànies: 457 euros. 
 
Si es tracta de màquines o aparells automàtics de tipus B en què poden intervenir dos 
jugadors o més de manera simultània, sempre que el joc de cada jugador o jugadora 
sigui independent del dels altres jugadors, són aplicables les quotes trimestrals 
següents:  
 
- Màquines o aparells de dos jugadors: l'import que resulti de multiplicar per 2 la quota 
general que fixa aquesta lletra. 
 
- Màquines o aparells de tres jugadors o més: 1.828 euros, més el resultat de 
multiplicar per 570 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a 
la partida. 
 
b) Les màquines de tipus C o d'atzar: s'estableix una quota trimestral de 1.316 euros. 
Si es tracta de màquines o aparells automàtics de tipus C en què poden intervenir dos 
jugadors o més de manera simultània, sempre que el joc de cada jugador o jugadora 
sigui independent del dels altres jugadors, són aplicables les quotes trimestrals 
següents:  
- Màquines o aparells de dos jugadors: l'import que resulti de multiplicar per dos la 
quota general que fixa aquesta lletra. 
- Màquines o aparells de tres jugadors o més: 2.632 euros, més el resultat de 
multiplicar per 395 el nombre màxim de jugadors autoritzats. 
 
3. Es modifica l’article 34 de la Llei 25/1998, de mesures administratives, fiscals i 
d'adaptació a l'euro, que resta redactat de la manera següent:  
 
“d) No es merita la taxa en cas de suspensió temporal del permís d’explotació atorgat 
per l’òrgan competent en matèria de joc i apostes. En el supòsit que es produeixi 
l’aixecament de la suspensió temporal abans de la finalització del termini pel qual fou 
atorgada, el subjecte passiu ha d’efectuar el pagament íntegre del trimestre en curs 
amb anterioritat a l’alta del permís.” 
 
Article 44 
Taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries 
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Es modifica l’article 13 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, que passa a tenir la redacció següent: 
 
Article 13. Base imposable i tipus tributaris de les apostes 
 
“1. La base imposable de les apostes ve constituïda per l’import total dels bitllets o 
resguards de participació venuts, sigui quin sigui el mitjà a través del qual es facin. 
Això no obstant, per a les apostes hípiques i sobre esdeveniments esportius, de 
competició o d’altre caràcter prèviament determinat, la base imposable ve constituïda 
per la diferència entre al suma total de les quantitats apostades i l’import dels premis 
obtinguts pels participants en el joc. 
 
2. Els tipus tributaris aplicables en les apostes són els següents: 
 
a) El tipus tributari general és del 13%. 
b) El tipus tributari corresponent a les apostes sobre esdeveniments esportius, de 
competició o d’altre caràcter prèviament determinat, així com en les apostes hípiques, 
és del 10%.” 
 
 
TITOL  II.   
 
MESURES RELATIVES AL RÈGIM JURÍDIC DE LES FINANCES PÚBLIQUES 
 
CAPÍTOL I. GESTIÓ FINANCERA I CONTROL 
 
Article 45 
Modificació del Decret legislatiu 3/2002 
 
 
1. Es modifica l’article 17 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,  que resta 
redactat de la manera següent: 
 
“Article 17 
1. Les operacions de crèdit que la Generalitat concerti amb persones físiques o 
jurídiques per un termini de reemborsament igual o inferior a un any tindran per objecte 
atendre necessitats transitòries de Tresoreria. 
 
2. La Llei de pressupostos autoritzarà el límit màxim per cada exercici. L’autorització 
de les operacions i de les seves característiques particulars correspondrà al Govern, 
que podrà delegar l’exercici ordinari d’aquestes competències en el titular del 
Departament d’Economia i Coneixement o en la persona titular de la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor.” 
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2. Es modifica l’article 18 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,  que resta 
redactat de la manera següent: 
 
“Article 18 
1. Les operacions de crèdit que la Generalitat concerti amb persones físiques o 
jurídiques per un termini de reemborsament superior a un any han de complir els 
requisits fixats en la Llei de pressupostos o en les de suplement de crèdit, crèdit 
extraordinari o altra habilitant.  
 
L’autorització de les operacions i de les seves característiques particulars 
correspondrà al Govern, que podrà delegar l’exercici ordinari d’aquestes competències 
en la persona titular del Departament d’Economia i Coneixement o en la persona titular 
de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. 
 
2. Tant la quantia de les amortitzacions anuals com el destí dels imports de cadascun 
d’aquests préstecs o emprèstits hauran d’ajustar-se a la normativa que en cada 
moment sigui d’aplicació a les administracions publiques en el marc del Sistemes de 
finançament de l’Estat i en concret de la Generalitat i, d’acord amb els principis rectors 
de la Unió Europea per a l’harmonització en matèria de finances públiques i estabilitat 
pressupostària.” 
 
3. Es modifica l’article 19 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,  que resta 
redactat de la manera següent: 
 
“Article 19 
1. La creació i, si s’escau, la conversió del deute públic de la Generalitat, així com de 
qualsevol altra apel•lació al crèdit públic sens perjudici de l’autorització per llei, es 
regirà segons el seu termini d’amortització pel que disposen els articles 17 i 18 
d’aquesta llei. 
 
2. Tanmateix, el Govern, a proposta de la persona titular del Departament d’Economia 
i Coneixement, podrà acordar la conversió de deute públic de la Generalitat per tal 
d’aconseguir-ne exclusivament una millor administració o estructura del deute en 
circulació, sempre que no s’alteri cap condició essencial de les emissions ni es 
perjudiquin els drets econòmics dels tenidors o tenidores.” 
 
4. Es modifica l’article 22 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,  que resta 
redactat de la manera següent: 
 
“Article 22 
1. El producte de l’endeutament de tota mena s’ingressarà en la Tresoreria de la 
Generalitat i s’aplicarà sense cap excepció a l’estat d’ingressos del pressupost de la 
Generalitat o de l’organisme autònom administratiu. 
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No obstant, les operacions que vencin abans d’un any i que tinguin per finalitat cobrir 
necessitats transitòries de Tresoreria es comptabilitzaran en la comptabilitat de la 
Tresoreria. En tot cas, els interessos i les despeses de formalització que generin 
s’aplicaran al pressupost 
 
2. En desenvolupament de l’autorització legal de creació de deute en un exercici 
pressupostari, el titular del Departament d’Economia i Coneixement, amb caràcter 
excepcional i previ informe favorable de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor, podrà disposar la creació de deute durant el mes de gener de 
l’any següent per un import que no incrementi en més del 15% aquesta autorització. 
Aquest increment es computarà a efectes del compliment del límit de creació de deute 
que legalment s’autoritzi per al conjunt del segon dels esmentats anys. 
 
3. Correspondrà al Govern la concertació dels instruments financers de cobertura del 
risc de tipus d’interès i de tipus de canvi de les operacions d'endeutament que 
permetin minimitzar el risc de contrapartida, incloent la formalització de contractes 
marc que regulin les seves condicions i la concertació de contragaranties recíproques 
en relació a aquestes cobertures.  
 
El Govern podrà delegar l’exercici ordinari d’aquesta competència en el titular del 
Departament d’Economia i Coneixement o en la persona titular de la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor.” 
 
5. Es modifica l’article 95 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,  que resta 
redactat de la manera següent: 
   
“Article 95 
1. Les obligacions de la persona beneficiària són: 
a) Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 
b) Acreditar davant l’entitat concedent o, si escau, de l’entitat col·laboradora el que 
determina la lletra a), i complir les requisits i les condicions que determinin la 
concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o 
de l’activitat.” 
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'entitat concedent o, si escau, de 
l'entitat col·laboradora, a les de control de l'activitat econòmica financera que 
corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes, 
o altres òrgans competents, i en particular a les derivades del que disposa l'article 97. 
d) Comunicar a l'entitat concedent o, si escau, l'entitat col·laboradora l'obtenció d’altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, i les alteracions a les quals es refereix l'article 92.2. 
e) Proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui 
produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha d'ésser expressament 
autoritzat per l'òrgan concedent. 
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2. El procediment de justificació es pot fer mitjançant la modalitat de compte justificatiu 
i aportar justificants de despesa; de compte justificatiu i aportar un informe d’auditoria 
de comptes; mitjançant la presentació d’estats comptables; mitjançant mòduls o 
mitjançant una combinació d’algunes d’aquestes modalitats, o d’altres, d’acord amb el 
procediment que estableixin les bases reguladores. 
 
3. En la modalitat de compte justificatiu en què s’aporten justificants de despesa, la 
justificació econòmica està formada, com a mínim, per: 
a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació 
del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. 
b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què fa referència 
l’apartat anterior i la documentació acreditativa del pagament. 
c) La relació detallada d’altres ingressos, subvencions o ajuts, públic o privats, que han 
finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i de la seva procedència. 
d) El quadre comparatiu del pressupost per partides, aprovat i executat, en què 
s’indiquin les desviacions que hi ha hagut. 
e) Indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i indirectes 
incorporats en la relació a què fa referència l’apartat a), excepte en els casos en què 
les bases reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant 
un preu alçat sense necessitat de justificació. 
f) Els tres pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei de l’Estat 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, ha d’haver sol•licitat la persona 
beneficiària. Si el beneficiari és una administració pública o altra entitat de dret públic, 
aquesta documentació es substitueix per una declaració responsable en què es 
constati que s’ha contractat d’acord amb la legislació de contractes del sector públic. 
 
4. Per a subvencions d’import inferior a 60.000 euros, les bases reguladores poden 
substituir l’obligació de presentar la totalitat dels justificants de despesa per la 
presentació de determinats justificants seleccionats per l’òrgan concedent, a través de 
tècniques de mostreig que s’hi estableixin. Els justificants han de permetre obtenir 
l’evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció. 
 
“5. En la modalitat de compte justificatiu amb informe d’auditor de comptes s’ha 
d’incloure, com a mínim, el quadre comparatiu del pressupost per partides, aprovat i 
executat, i l’informe de l’auditor. En aquest cas no és necessària la presentació 
posterior de justificants de despesa i comprovants de pagament, llevat que estigui 
establert d’aquesta manera pel que fa a l’exercici de funcions de comprovació i control 
financer per part dels òrgans competents. L’informe l’ha d’elaborar un auditor de 
comptes inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes, com a professional que 
exerceix. Les bases reguladores han de detallar altres peculiaritats de l’auditoria, si 
escau. 
 
6. Les bases reguladores de la subvenció poden preveure que es facin servir altres 
modalitats de justificació en la mesura que responguin i s’adaptin a la naturalesa de la 
subvenció.” 
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CAPÍTOL II. ÒRGANS REGULADORS O CONSULTIUS 
 
Article 46 
Modificació de la Llei 32/2010 
 
Es modifica l’article 28.3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, que resta redactat de la manera següent: 
 
“3. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha d’elaborar la seva proposta 
d’avantprojecte de pressupost d’ingressos i de despeses d’acord amb les normes que 
dicti el departament competent en matèria d’economia i finances per elaborar els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i l'ha de trametre al departament per 
mitjà del qual es relaciona amb el Govern per tal que aquest, sobre la base d’aquesta 
proposta, en formuli l’avantprojecte i en tramiti la inclusió en el projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat”. 
 
Article 47 
Modificació de la Llei 7/2005  
 
Es modifica l’article 13.2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“2. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha d’elaborar la seva 
proposta d’avantprojecte de pressupost d’ingressos i de despeses d’acord amb les 
normes que dicti el departament competent en matèria d’economia i finances per 
elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i l'ha de trametre al 
departament per mitjà del qual es relaciona amb el Govern per tal que aquest, sobre la 
base d’aquesta proposta, en formuli l’avantprojecte i en tramiti la inclusió en el projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat”. 
 
Article 48 
Modificació de la Llei 5/2005  
 
Es modifiquen els punts 1 i 2 de l’article 16 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora, que resten redactats de la manera següent: 
 
“1. La Comissió Jurídica Assessora, per a complir les seves finalitats, es finança amb 
els crèdits que es consignen de forma específica en el pressupost de la Generalitat. 
2. La Comissió Jurídica Assessora ha d'elaborar i aprovar anualment el seu 
avantprojecte de pressupost de despeses d’acord amb les normes que dicti el 
departament competent en matèria d’economia i finances per elaborar els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i l'ha de trametre al departament per 
mitjà del qual es relaciona amb el Govern per tal que l’inclogui, com un servei específic 
de la seva secció pressupostària, en el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat”. 
 
 
CAPÍTOL III.  ALTRES MODIFICACIONS DE LLEIS SUBSTANCIALS 
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SECCIÓ PRIMERA.  
Entitats de dret públic de la Generalitat 
 
Article 49 
Modificació de la Llei 6/2007 
 
1. S’afegeix  un nou apartat, el 4, a l’article 1 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del 
Centre d’Estudis d’Opinió amb el següent contingut: 
 
“4. El Centre d’Estudis d’Opinió té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i entitats que en depenen o hi 
estan vinculats i que tenen la condició de poders adjudicadors, per a la realització de 
les funcions que li són pròpies.” 
 
2. S’afegeixen dos nous apartats, el 3 i 4, a l’article 15 de la Llei 6/2007, del 17 de 
juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió amb el següent contingut: 
 
“3. El Centre, en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic de  l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i dels ens i entitats que en depenen o hi estan vinculats i que 
tenen la condició de poders adjudicadors, no podrà participar en els procediments per 
a l’adjudicació dels contractes que ells convoquin. Això no obstant, quan no hi concorri 
cap licitador, es pot encarregar al Centre d’Estudis d’Opinió l’execució de l’activitat 
objecte de licitació pública en el marc de les seves funcions.  
 
4. Les relacions del Centre d’Estudis d’Opinió amb els departaments, els ens i les 
entitats de les quals és mitjà propi no tenen naturalesa contractual i s’articulen 
mitjançant encàrrecs. El conveni corresponent ha d’incloure, com a mínim, l’abast de 
l’encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament.” 
 
Article 50 
Modificació del Decret Legislatiu 4/2002  
 
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei de l’Institut Català de Finances 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, que resta redactat de la 
manera següent: 
 
“1. El conseller delegat o consellera delegada és nomenat i separat lliurement pel 
Govern a proposta de la persona titular del departament competent en matèria 
d'economia i finances. A aquest li correspon la representació ordinària i extraordinària 
de l’Institut en qualsevol àmbit i circumstància, amb les més amplies facultats a 
l’efecte.” 
 
Article  51 
Modificació de la Llei 4/1980 
 
1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 1 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació 
de l’Institut Català del Sòl, que resta redactat de la manera següent: 
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“1.5 L'objectiu de l'Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de 
les activitats econòmiques i de l'habitatge i la gestió d'equipaments públics, tot això 
amb la finalitat d'atendre necessitats col•lectives, remodelacions urbanes, creació 
d'espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments“  
 
2. Es modifica la lletra s de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 4/1980, de 16 de 
desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, que resta redactat de la manera 
següent:  
 
“s) Assessorar, prestar serveis de consultoria, donar suport i redactar instruments de 
planejament i gestió urbanística i projectes edificatoris per a altres subjectes públics o 
privats, mitjançant la contraprestació corresponent, i en qualsevol àmbit territorial 
d’actuació, sempre respectant la normativa sobre defensa de la competència. Aquests 
serveis amb contraprestació no es podran dur a terme respecte a aquells instruments 
sobre els que el Departament al qual es troba adscrit l’Institut Català del Sòl tingui 
competències d’aprovació” 
 
3. S’afegeix una nova lletra, la t a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 4/1980, de 16 de 
desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, amb el text següent: 
 
“t) Qualsevol altra que li encomani la llei o el Govern de la Generalitat”. 
 
4. S’afegeix un nou apartat, el Setè  a l’article 4.1 amb el text següent: 
 
“Setè.- Subscriure documents de caràcter contractual amb altres subjectes públics o 
privats. La prestació de serveis es remunerarà d’acord amb les tarifes que, respectant 
les normes de competència, s’aprovaran pel Consell d’Administració de l’Institut Català 
del Sòl”.  
 
5. Es modifica l’article 12 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut 
Català del Sòl, que resta redactat de la manera següent: 
 
“12.1 La contractació de l’Institut Català del Sòl es regeix per la legislació sobre 
contractació del sector públic. Els negocis i contractes exclosos d’aquesta legislació es 
regeixen per la seva legislació específica. 
12.2  L’Institut Català del Sòl, 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, als efectes 
del que estableix l’article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic.  
12.3 Les relacions de l’Institut Català del Sòl 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. Els encàrrecs han d’incloure, com a 
mínim, l’abast corresponent, la previsió dels costos i el sistema de finançament. 
12.4 En conseqüència, l’Institut Català del Sòl està obligat a realitzar, dins l’àmbit de 
les funcions que preveu aquesta Llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de 
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens integrats en el seu sector 
públic. 
12.5 L’Institut Català del Sòl 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 
Català del Sòl l’execució de l’activitat objecte de la licitació pública. 
12.6 El Consell d’Administració establirà les tarifes que s’han d’aplicar per a les 
diferents activitats de l’Institut Català del Sòl i les condicions bàsiques d’execució 
d’aquestes activitats.” 
 
Art. 52 
Modificació de la Llei 13/2009, del 22 de juliol 
 
1. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de  l’article 3  de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, 
de l’Agència Habitatge de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Article 3. Funcions 
 
1. Correspon a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les funcions següents: 
 
a) Gestionar, executar, coordinar i difondre els ajuts destinats a la promoció, el foment 
i la compra d’habitatges amb protecció oficial, al lloguer i a la rehabilitació d’habitatges 
i edificis d’habitatges i a la mediació social en l’àmbit del lloguer privat. 
 
Així com també, gestionar i executar  programes  socials relacionats amb l’habitatge 
públic per al finançament de projectes i actuacions de les entitats i associacions dels 
barris administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. “ 
 
2. S’afegeix una no va lletra, la h) a l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de 
juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb el text següent : 
 
“h) L’aprovació de les bases reguladores i de les convocatòries de subvencions i de les 
prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge, com també les que tenen 
per finalitat el finançament de projectes i actuacions en  barris d’habitatges públics que 
administra o gestiona l’Agència.” 
 
SECCIÓ SEGONA. 
Altres 
 
Article 53 
Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol 
 
1. Es modifica l’article 79 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres, que resta redactat de la manera següent: 
 
“Correspon a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural aprovar les bases reguladores i 
les convocatòries d’ajuts en matèria cultural, a proposta del departament d’adscripció o 
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les entitats competents per raó de la matèria,  així com tramitar i resoldre els 
procediments de concessió d’ajuts en matèria cultural.” 
 
2. Es modifica l’apartat 2.a de l’article 81 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent: 
 
“a) Aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts així com atorgar els 
ajuts.” 
 
3. Es modifica l’apartat 12 de la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent: 
 
12. L’estatut personal de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
és el següent: 
a) És designat pel titular o la titular del Departament de la Presidència. La resolució de 
nomenament s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
b) Es troba subjecte al mateix règim d’incompatibilitats que el corresponent als alts 
càrrecs de la Generalitat de Catalunya. 
c) Les retribucions a percebre s’han d’assimilar a les corresponents al personal 
funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
d) El nomenament donarà lloc a la declaració de la situació administrativa de serveis 
especials. 
e) És inamovible i el mandat té una durada de cinc anys, a comptar de la presa de 
possessió que s’ha de dur a terme un cop publicat el nomenament. El titular o la titular 
de l’Òrgan pot ésser reelegit per períodes successius de la mateixa durada sense 
necessitat de fer cap nou procés de selecció. 
 
 La resolució de nomenament establirà, d’acord amb allò previst a l’anterior apartat,  
les retribucions i el règim jurídic de l’Òrgan, i  determinarà  les condicions per a la 
substitució del titular o la titular en els supòsits de vacant, absència o malaltia, en els 
termes de l’article 45 de la Llei 13/1989, del 14 de setembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
La persona que el substitueixi ha de reunir els mateixos requisits exigits per a la 
persona titular de l’Òrgan i ha d’exercir les seves funcions en les mateixes condicions. 
 
 El titular o la titular de l’Òrgan exercirà les seves funcions amb la denominació de 
director o directora de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya. 
 
4. Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, del 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres, que resta redactada de la manera següent: 
 
“2. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s’ha de constituir en el moment que es 
dicti el decret que n’aprovi els estatuts. No obstant això, l’Institut Català de les 
Indústries Culturals manté les funcions d’aprovar les bases i les convocatòries d’ajuts i 
gestionar els ajuts que li va atribuir la seva normativa de creació durant els primers dos 
anys des de la constitució de l’Oficina.” 
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5. Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/2011, del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres, que resta redactada de la manera següent: 
 
“2. Els procediments administratius relatius a ajuts que el Departament de Cultura o les 
entitats adscrites, tret de l’Institut Català de les Indústries Culturals, estiguin tramitant 
en el moment de la constitució de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural passen a 
ésser tramitats per l’Oficina.” 
 
Article 54 
Modificació del Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de març 
 
S’afegeix una disposició addicional, la tercera, al Text refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de març, i modificat 
pel Decret Llei 5/2010, de 3 d’agost, amb el text següent: 
 
“Disposició addicional tercera 
Silenci administratiu 
 
Les sol·licituds d’aprovació o d’autorització dels supòsits previstos als articles 7.1, 9.1, 
9.2, 9ter.3 i 10.1 s’entendran desestimades si no hi ha resolució expressa en el termini 
de sis mesos des de la data de la seva recepció.”   
 
Article 55 
Modificació de la de la Llei 10/2003, de 13 de juny 
 
S’afegeix un nou apartat, el núm. 4, a l’article 36 de la Llei 10/2003, de 13 de juny, 
sobre mutualitats de previsió social, amb el tex següent: 
 
“4. L’Administració disposarà d’un termini màxim de tres mesos per resoldre i notificar 
les decisions que adopti en relació amb les operacions de constitució, fusió, escissió, 
cessió de la cartera d’assegurances, transformació i dissolució de mutualitats de 
previsió social i les seves federacions i agrupacions, així com respecte de l’autorització 
per exercir la previsió social, la seva revocació i rehabilitació, com també respecte de 
l’atorgament de la qualificació de jubilació mutual garantida, que sol•licitin les 
mutualitats de previsió social. Transcorregut el termini assenyalat sens haver-se 
adoptat cap pronunciament, la sol•licitud presentada s’entendrà desestimada.” 
 
Article 56 
Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer 
 
1. Es modifica la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 129 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“d) Els rectors o les rectores de les universitats privades que tinguin una figura jurídica 
pròpia de les entitats sense ànim de lucre i que s’acullin a la Programació universitària 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 116.2.”  
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2. Es modifica la lletra m) de l’apartat 1 de l’article 131 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
 
“m) Nomenar les persones representants de les universitats del sistema universitari de 
Catalunya, en altres organismes, si aquesta representació comprèn més d’una 
universitat, seguint el criteri d’aconseguir una representació equilibrada dels diferents 
sectors de la comunitat universitària representats en el Consell Interuniversitari de 
Catalunya.” 
 
3. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat primer de l’article 156 de la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, amb el text següent:  
 
“Aquests béns poden ser posats a disposició o cedits per l’administració titular 
directament a la universitat, prèvia comunicació al departament competent en matèria 
d’universitats, sempre i quan el dret de reversió o mesura alternativa que recull l’article 
80.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, consti a favor de 
l’Administració de la Generalitat com administració d’origen.” 
 
4. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat primer de l’article 157 de la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, amb el text següent:  
 
“Els béns patrimonials adquirits per ens instrumentals de l’Administració de la 
Generalitat, amb patrimoni propi, per encàrrec d’aquesta amb la finalitat de donar 
compliment al servei públic universitari podran ser cedits directament per part 
d’aquests ens a la universitat que correspongui, prèvia autorització del departament 
competent en matèria d’universitats, sempre i quan el dret de reversió o mesura 
alternativa que recull l’article 80.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats consti a favor de l’Administració de la Generalitat com administració 
d’origen.” 
 
5. S’afegeix una disposició addicional, la tretzena, a la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, amb el text següent : 
 
“Tretzena.  
Posada a disposició de béns de l’Administració de la Generalitat 
 
La posada a disposició dels béns de l’Administració de la Generalitat, incloses les 
obres i inversions recepcionades per aquesta, a favor de les universitats públiques de 
Catalunya haurà de ser efectuada per acord de Govern a proposta conjunta del 
departament competent en matèria d’universitats i del departament competent en 
relació amb el patrimoni de la Generalitat. Es procedirà a aquesta posada a disposició 
igualment quan un tercer hagi constituït a favor de la universitat un dret de caràcter 
real que incideixi en el bé sempre que el termini d’aquest permeti amortitzar l’obra o 
inversió.”   
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera  
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Règim d’autonomia econòmica del Laboratori Agroalimentari 
1. Es faculta el Govern per a establir que el Laboratori Agroalimentari, unitat adscrita al 
Departament competent en matèria agroalimentària, tingui règim d’autonomia 
econòmica. 
2. El règim d’autonomia econòmica a què es refereix l’apartat 1 té per objecte 
gestionar tots els ingressos provinents de la prestació dels seus serveis. En cap cas no 
es poden efectuar despeses de personal ni d’inversió. 
3. L’òrgan responsable de la gestió del règim d’autonomia econòmica a que es refereix 
l’apartat 1 ha de presentar anualment al departament competent en matèria 
agroalimentària la justificació dels ingressos i el compte de gestió econòmica. Així 
mateix, ha de presentar els estats comptables de liquidació a la Intervenció General en 
el termini i format que aquesta determini. Si cal, ha d’utilitzar el programa informàtic de 
comptabilitat que el departament competent en matèria d’economia facilita als centres 
en règim d’autonomia econòmica. 
4. El règim d’autonomia econòmica del Laboratori Agroalimentari s’ha de desenvolupar 
per reglament. 
 
Segona 
IRPF  Deducció en concepte d’inversió per un àngel inversor. 
Les modificacions efectuades per l’article 52 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, en la 
deducció en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o 
participacions socials d’entitats noves o de creació recent, establerta en l’article 20 de 
la Llei 26/2009, del 23 de desembre, tenen efectes des de l’1 de gener de 2011.    
 
DISPOSICIONS TRANSITORIES 
 
Primera 
Aplicació  de la disposició addicional sisena del text refós de la legislació en matèria 
d’aigua de Catalunya. 
 
Resta suspesa l’aplicació del coeficient previst per a l’any 2012 en la disposició 
addicional sisena del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, en 
relació amb el tipus de gravamen general  establert per l’article 71 per als usos 
industrials i assimilables, agrícoles i ramades en l’àmbit territorial de la part catalana 
dels rius Ebre, Sènia i Garona, i també de les rieres que desguassen al mar entre el 
barranc del Codolar i la desembocadura del riu Sènia. En conseqüència, es manté 
l’aplicació del coeficient 0,7 incorporat en el valor del tipus de gravamen general l’any 
2011.” 
     
Segona  
No exigibilitat del cànon de l’aigua als usos d’aigua efectuats per  entitats 
subministradores que facturen menys de 20.000 metres cúbics anuals 
 
Durant les anualitats 2012-2013 no s’exigirà a les entitats subministradores que 
facturen menys de 20.000 metres cúbics anuals, el cànon de l’aigua corresponent als 
usos d’aigua per a l’abastament de tercers 
 
 



   

 58

Tercera  
No exigibilitat d’imports no liquidats de cànon de l’aigua, corresponents a usos 
industrials efectuats per les entitats subministradores. 
 
No són exigibles a les entitats subministradores d’aigua, per l’ús industrial de l’aigua 
que realitzen, els imports acreditats pel concepte de cànon de l’aigua i que no han 
estat liquidats amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.”  
 
Quarta 
Atribucions de recursos als sistemes públics de sanejament 
 
Durant l’exercici pressupostari 2012 les atribucions de recursos a què fan referència 
els articles 55 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 40 del Reglament dels serveis públics 
de sanejament, aprovat per Decret 103/2003, de 13 de maig, han de calcular-se de 
conformitat amb el model que aprovi el consell d’administració de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
En aquest període, les esmentades atribucions de recursos no han d’incloure els 
costos indirectes d’explotació dels serveis públics de sanejament, sense perjudici 
d’atendre les despeses en què incorrin les Administracions actuants que resultin 
estrictament indispensables per al funcionament dels sistemes de sanejament. 
 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES  
 
Primera 
Institut Català de Finances 
Es deroga l’apartat 2 de l’article 11 del Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, 
del text refós de l’Institut Català de Finances.   
 
Segona 
Subvencions i transferències 
Es deroguen la lletra e) de l’article 90 bis,  l’apartat novè de l’article 92 i l’apartat dotzè 
de l’article 97 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
Tercera 
Resten derogades les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin al que 
estableix aquesta llei, s’hi oposin o hi resultin incompatibles. 
 
 
DISPOSICIONS  FINALS 
 
Primera. 
Habilitació 
Es faculta al titular del Departament competent en matèria d’universitats i recerca a 
desenvolupar un sistema d’informació gràfica i alfanumèrica del parc immobiliari, 
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relatiu a les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya i als centres de 
recerca.  
Un cop implantat el sistema a què es refereix aquesta disposició en col·laboració amb 
les universitats, aquestes inclouran els béns de domini públic als efectes de la gestió i 
tramitació dels expedients a què es refereix l’article 156.2 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Segona 
En el termini d’un any des de la constitució de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, el Govern ha de presentar davant el Parlament un projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de 
les Indústries Culturals, a fi d’evitar la coincidència de funcions entre l’Institut Català de 
les Indústries Culturals i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.” 
 
Tercera 
Taxa  per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de 
Justícia 
1. La persona titular del departament competent en matèria d’economia i finances ha 
d’aprovar, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, previ l’informe 
favorable del departament competent en matèria de justícia, el model oficial 
d’autoliquidació de la taxa  per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit 
de l’Administració de Justícia. 
2. Aquesta taxa és exigible als fets imposables que s’acreditin a partir de l’1 de març 
de 2012. 
 
Quarta 
Entrada en vigor 
 
Aquesta llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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