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DICTAMEN 3/2007 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 26 de març del 2007, aprova el següent:

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 8 de març del 2007 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya en què sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a
la seva tramitació, de l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres.
La sol·licitud de dictamen va ser traslladada als membres del Ple. La Comissió
d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el dia 22 de març i va elaborar la
proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El text legal conté 33 articles, una disposició addicional, una disposició transitòria,
una disposició derogatòria i dues disposicions finals. S’estructura en dos títols, el
primer dels quals dedicat a les mesures fiscals i, el segon, a les mesures relatives al
règim jurídic de les finances públiques. A la vegada, sengles títols s’estructuren en
tres capítols cadascun.
Els tres capítols del Títol I de l’Avantprojecte de llei recullen respectivament les
modificacions a les normes relacionades amb els tributs propis, les corresponents
als tributs cedits, i a altres normes fiscals.
Al capítol I, referent als tributs propis, s’estructura en dues seccions. A la secció
primera es recullen les modificacions efectuades en el text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya, concretament, en allò que fa referència al cànon de
l’aigua i a la tarifa d’utilització de l’aigua. A la secció segona hi trobem les mesures
relacionades amb les taxes que estableix la Generalitat, on s’estableixen modificacions
en matèria de bonificacions, tarifes i quotes així com la incorporació de noves taxes
i la supressió d’antigues taxes.
El capítol II, que conté els preceptes referits als tributs cedits, es divideix en tres
seccions, la primera dedicada a l’impost sobre la renda de les persones físiques, on,
en el marc d’adequació de la normativa pròpia a la Llei 35/2006, de 29 de novembre,
s’incorporen, entre altres, nous percentatges autonòmics en la deducció per
inversió en habitatge habitual; la segona, a l’impost sobre successions i donacions;
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i en la secció tercera, les mesures relacionades amb l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.
El capítol III, dedicat a altres mesures fiscals, regula aspectes de gestió de l’impost
sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats.
El títol II de l’Avantprojecte de llei inclou les mesures relatives al règim jurídic de les
finances públiques i es divideix en sis capítols. El capítol I està relacionat amb la
gestió financera del sector públic i conté tres mesures, una relativa a la gestió dels
recursos de la tresoreria, una referida a la facturació electrònica i l’altre als certificats
tributaris.
En el capítol II es modifiquen quatre preceptes del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya. S’hi preveu la possibilitat de formalitzar mitjançant document administratiu
les adquisicions, alienacions i cessions de béns immobles en les quals sigui la
Generalitat de Catalunya qui actua com a ens cedent o cessionari d’aquestes.
En el capítol III es fan diverses modificacions de la Llei 13/2006, de 27 de juliol,
de prestacions socials de caràcter econòmic que tenen com a finalitat incloure
un període mínim de residència legal a Catalunya per tal de poder gaudir de
determinades prestacions regulades en la mateixa norma i la creació d’una prestació
per a determinats col·lectius amb recursos insuficients per poder fer front de les
despeses pròpies del manteniment de la llar.
En el capítol IV es preveuen diverses mesures de procediment administratiu, una
referida a l’obtenció de recursos alternatius en la reutilització de l’aigua regenerades i
una altra a l’actualització de les infraccions administratives en matèria de caça.
Mitjançant el capítol V s’incrementen determinats preus públics i tarifes per serveis
generals que presta directament Ports de la Generalitat.
En el capítol VI es preveuen modificacions normatives en matèria d’organització i
personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
La disposició addicional habilita els ens locals per a la formalització, mitjançant
document administratiu, de transmissions patrimonials.
La disposició transitòria fa referència a la compensació fiscal aplicable, per a
contribuents que haguessin adquirit l’habitatge habitual abans de 20 de gener del
2006, en aquells casos en què la nova normativa els resulti menys favorable.
La disposició derogatòria, deroga genèricament totes aquelles disposicions de
rang igual o inferior que contradiguin l’Avantprojecte de llei.
La disposició final primera autoritza el Govern perquè en el termini d’un any refongui
la Llei 15/1997, de 24 de desembre, i les disposicions que la modifiquen.
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La disposició final segona autoritza el Govern perquè en el termini d’un any refongui
tota la normativa reguladora de les caixes d’estalvis.
Per últim, s’assenyala l’entrada en vigor de la Llei.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC valora de forma positiva que el present Avantprojecte de
llei mantingui el criteri d’incorporar-hi aquells preceptes que, amb vocació de
permanència, estiguin directament relacionats amb l’ingrés i la despesa o amb
l’administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, el CTESC valoraria positivament que es disposessin a les respectives
pàgines web de tots els departaments les taxes vigents que els afectessin, així com
la seva totalitat al Departament competent en matèria de finances.
Segona. La modificació de certs tributs dificulta el coneixement per part dels
contribuents dels canvis constants que es produeixen en aquesta matèria. La
Generalitat de Catalunya hauria de treballar cap a un sistema fiscal fonamentat en
la simplificació administrativa dels tributs que permeti un fàcil coneixement per part
dels contribuents de les seves obligacions tributàries.
Tercera. El CTESC considera urgent l’elaboració d’una política hidràulica que configuri
un escenari de finançament estable a mitjà termini i entenedor per a la societat. El
CTESC, davant les contínues reformes de l’estructura i dels coeficients del Cànon
de l’Aigua, que es reiteren any rere any en les successives lleis que acompanyen
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, recomana que es doni una solució
estructural a la problemàtica del finançament de les infraestructures i despeses
associades al cicle de l’aigua.
En aquest sentit, la reforma de la tarifa d’utilització, que es va crear per finançar la
dessaladora de la Tordera, consolida un tribut més, afegit al cànon de l’aigua, que es
va crear per una Llei de mesures fiscals i financeres que continua sent insuficient per
cobrir les despeses associades a la dessalinització.
Quarta. El CTESC valora negativament la creació d’una taxa i de nous fets imposables,
insuficientment justificats, que graven certs serveis que ofereix l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Cinquena. El CTESC creu convenient que els departaments de la Generalitat de
Catalunya facin una anàlisi individual de cada una de les taxes que gestionen amb
independència de la seva rellevància econòmica, per tal de replantejar la seva
conveniència.
Sisena. El CTESC valora positivament el compromís que les taxes augmentin un 2%,
l’objectiu d’inflació prevista.
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Setena. El CTESC no comparteix l’actualització de la tarifa d’utilització de l’aigua, del
2,7%, superior a l’objectiu d’inflació prevista, i no prou justificada.
Vuitena. El CTESC considera que la dilació en l’elaboració del Decret de
desenvolupament de la Llei 13/2006 en matèria de prestacions de dret subjectiu
perjudica els beneficiaris d’aquestes, sobretot pel que fa als endarreriments produïts
des del reconeixement dels efectes econòmics (1 de gener del 2006).
Novena. El CTESC mostra la seva preocupació pel fet que la fixació d’un termini
de caducitat s’iniciï amb la data d’entrada en vigor d’un decret pendent d’aprovar i
finalitzi en una data fixa (31 de desembre del 2007), com es desprèn de l’apartat 6
de l’article 26.
Desena. El CTESC valora positivament les mesures d’estalvi i millora en la gestió com
ara la implantació d’un sistema de Tresoreria Corporativa (per tal d’optimitzar la gestió
de tresoreria del conjunt del sector públic, on els òrgans competents dictaran les
instruccions per a la concreció de les mesures per tal de procedir a la centralització
de saldos de les entitats públiques i empreses participades majoritàriament per la
Generalitat).

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC considera que el Preàmbul de l’Avantprojecte de llei hauria de fer
referència explícita a la creació de nous fets imposables en determinades taxes. En
aquest sentit, l’Avantprojecte de llei introdueix un nou fet imposable per l’autorització
dels centres de formació i actualització del personal de seguretat privada, cinc nous
fets imposables en les taxes gestionades pel Servei Català de Trànsit, així com quatre
nous fets imposables en la taxa pels serveis d’acreditació d’entitats col·laboradores
de l’Administració en matèria de medi ambient, entre altres.
2. Segons el redactat de l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres,
l’apartat 3 de l’article 3 recull l’ampliació de l’article 64 del capítol II del títol III de
la Llei 15/1997, on diu que s’afegeixen els apartats 18, 19, 20, 21 i 22. El CTESC
adverteix que l’apartat 22 no apareix a la redacció.
3. L’apartat 4 de l’article 3 de l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres
efectua diverses modificacions en la redacció de l’article 73 de la Llei 15/1997, de 24
de desembre, entre les quals apareix l’augment de la taxa d’inscripció i participació en
la fase de presència dels cursos per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professors
i professores de formació viària, que passa a ser de 1.219,29 euros, quantitat que
representa quasi 10 vegades la taxa anterior, de 126,75 euros. El CTESC considera
desproporcionat aquest increment i planteja reformular la quantia o justificar-la
adequadament.
4. A l’apartat 4 de l’article 3 es creen tres nous fets imposables en relació amb les taxes
gestionades per la Direcció General del Joc i d’Espectacles, tot i que a la memòria
econòmica s’admet que no es pot fer una previsió d’ingressos que s’obtindran amb
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dues d’aquestes taxes i que es fa difícil la quantificació del nombre de sol·licituds per
l’habilitació tant per realitzar els assaigs i inspeccions com per dedicar-se al control
d’accés de determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives. El CTESC
valora negativament la creació de fets imposables sense previ estudi del seu impacte
i adequada justificació.
5. L’article 4 de l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres modifica el capítol
IV del títol IV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, que en el seu article 83 regula
la taxa per la verificació prèvia a l’admissió de valors a negociació exclusivament
als mercats de valors situats a Catalunya. Més endavant, a l’article 83. decies, la
redacció substitueix mercats de valors situats a Catalunya pel terme Borsa de
Barcelona, que fa referència al mateix concepte. El CTESC demana que s’unifiqui el
criteri en la redacció per tal de no confondre el contribuent.
6. En relació amb el capítol VI del títol V de la Llei 15/1997, el CTESC considera
que la realització de les proves que la Generalitat de Catalunya ha de dur a terme
per tal d’avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de
l’experiència laboral o per vies no formals de formació ha de ser un servei realitzat
amb un cost més reduït per a l’usuari, amb l’objectiu de potenciar l’acreditació de
competències. En cap cas, aquesta via d’accés a l’acreditació de competències
professionals no hauria de suposar per a l’usuari un cost superior a les taxes
d’inscripció a la PAU o a les proves d’accés universitari per a majors de 25 anys.
En aquest sentit el CTESC proposa la introducció d’un nou apartat a l’article 5 de
l’Avantprojecte de modificació de la “taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de
formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, per
la inscripció a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial
de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport i a les formacions
esportives”, eliminant la quota de la fase d’orientació i assessorament, i establint per a
la fase d’avaluació un import màxim de 12 euros per unitat de competència.
7. En relació amb l’apartat 5 de l’article 10 de l’Avantprojecte, el CTESC proposa
incloure a la lletra c) de l’article 391 de la Llei 15/1997 l’obligació de tenir l’acord de
la Direcció General del Medi Natural (o de l’organisme del DMAiH que en tingui la
competència), atès que l’ACA pot no tenir tota la informació necessària sobre l’estat
de protecció d’una zona forestal, encara que aquesta estigui inclosa dins del domini
públic hidràulic, o sobre l’interès natural a protegir d’aquesta zona.
Per aquest motiu, la redacció final de la lletra c) de l’article 391 de la Llei 15/1997 que
es proposa és la següent:
“c) Així mateix, resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a
què fa referència l’article 389 els particulars que sol·licitin autorització per treballs
forestals en zona de domini públic hidràulic, sempre que la sol·licitud del servei que
és gravat la presentin en relació amb actuacions que, a criteri de l’Agència Catalana
de l’Aigua i d’acord i conformitat amb la Direcció General de Medi Natural, permetin
millorar l’estat ambiental de la zona i ordenar hidràulicament aquest àmbit fluvial.”
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8. El CTESC considera que seria convenient que la remissió al desenvolupament
reglamentari que efectua l’article 12 anés acompanyada en les disposicions finals
d’una autorització al departament competent per tal de fer efectives les exempcions
regulades, així com de l’establiment d’un termini per tal d’efectuar aquest
desenvolupament reglamentari.
9. Pel que fa als articles 13, 14, 16, 17, 18, 19 i 20, el CTESC considera convenient
actualitzar les xifres de 30.000 euros, i si s’escau, de 20.000 euros, que daten de la
Llei 31/2002, de 30 de desembre, amb l’evolució que ha experimentat l’índex de preus
al consum, aprofitant l’adaptació que es fa del precepte d’acord amb la normativa
derivada de la nova Llei de l’IRPF.
10. El CTESC recomana que el títol de l’article 13 inclogui el terme “habitual” a
continuació d’”habitatge”.
11. El CTESC considera que a l’article 15 caldria preveure dins de les deduccions
en la quota de l’IRPF els centres tecnològics, de suport a la innovació tecnològica i
els centres privats d’R+D, sense afany de lucre, per la qual cosa proposa incorporar
aquestes figures al text articulat, que presentaria la següent redacció:
“Article 1
Deduccions en la quota de l’IRPF per donacions a determinades entitats.
1. En la part corresponent ... desenvolupament i la innovació tecnològics. Així
com els centres tecnològics, els centres de suport a la innovació i els centres
privats de recerca i innovació, sense afany de lucre amb seu a Catalunya.
L’import de la deducció es fixa...”
12. En relació amb l’apartat 5 de l’article 26 de l’Avantprojecte el CTESC considera
que la redacció pot no ser suficient per garantir la dependència econòmica
del supervivent, ja que en l’actual legislació en matèria de protecció per mort i
supervivència de la Seguretat Social no és necessària la dependència econòmica
del cònjuge supervivent per tenir dret a una pensió.
13. En relació amb l’apartat 6 de l’article 26 de l’Avantprojecte el CTESC proposa
afegir al final del text: “.... Aquells pagaments realitzats amb posterioritat al 31 de març
del 2008 gaudiran del corresponent interès de demora que determini la legislació
estatal com a interès legal del diner vigent el dia en què venci el termini assenyalat en
aquest paràgraf, incrementat d’un 25%, llevat que la Llei de pressupostos n’estableixi
un de diferent.”
14. Atès que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de
caça en virtut de l’article 119 de l’EAC, el CTESC recomana que l’article 28 comenci
amb la redacció següent: “En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, les
infraccions administratives regulades a la Llei 1/1970...”.
15. El CTESC valora positivament l’autorització al Govern perquè a partir de l’entrada
en vigor d’aquest Avantprojecte de llei, refongui en un text únic la Llei 15/1997,
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de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i les
disposicions que la modifiquen amb l’encomanament que la refosa comprengui
la regularització, l’aclariment i l’harmonització d’aquestes disposicions. El CTESC
considera que la disposició final primera hauria d’haver arribat abans, atès que
l’aclariment i harmonització de taxes i preus públics ha estat reivindicat durant anys
al CTESC.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat l’Avantprojecte de llei
de mesures financeres i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions
formulades en el present dictamen.

Barcelona, 26 de març del 2007

La presidenta
Mercè Sala Schnorkowski

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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VOT PARTICULAR que formula PIMEC, integrant del Grup
Segon del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,
en relació amb el Dictamen 3/2007 sobre l’Avantprojecte de
llei de mesures fiscals i financeres.
Tot i que Pimec subscriu del tot les observacions generals del present dictamen,
entén que fora convenient incloure-n’hi una d’addicional.
D’aquesta manera, Pimec valora de forma positiva que taxes que afecten persones
físiques incorporin bonificacions en funció de circumstàncies personals, en
especial les que afecten famílies monoparentals, nombroses de categoria general i
nombroses de categoria especial. Aquest fet posa de manifest la possibilitat d’aplicar
bonificacions en funció de la capacitat econòmica de les persones físiques, tot i que
la contraprestació de servei que rebin per part de l’Administració sigui la mateixa. És
en aquest mateix sentit que Pimec entén que taxes que afecten persones jurídiques,
com ara empreses, haurien de tenir en compte la dimensió empresarial, en especial
les pimes, ja que l’impacte econòmic que suposa el conjunt d’aquestes incideix
de forma desigual en el compte de pèrdues i guanys de les empreses. En efecte,
informes realitzats pel departament d’estudis de Pimec mostren que l’impacte de les
taxes, en relació amb el volum de vendes, pot variar d’un 4,2% en les empreses de
més reduïda dimensió a un 0,5% en les empreses més grans.
D’altra banda, pel que fa al criteri de classificació per grandària empresarial, Pimec
recomana seguir el criteri establert per la Comissió Europea en la Recomanació de la
CE de 6 de maig del 2003 (DOC(2003) 1422).

Barcelona, 23 de març del 2007

Moisès Bonal Ferrer

10 - Dictamen

VOT PARTICULAR que formula la Unió de Pagesos de
Catalunya, integrant del Grup Tercer del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen
3/2007 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i
financeres.
ANTECEDENTS:
Unió de Pagesos de Catalunya no pot donar el seu vot favorable al Dictamen, ja que
el mateix Consell de Treball, Econòmic i Social creat pel legislatiu amb la finalitat de
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural
i social, així com de fomentar la plena ocupació i el desenvolupament econòmic i
social de Catalunya, no ha acceptat dictaminar que el projecte de llei de mesures
fiscals i financeres proposa mantenir la vulneració de la legislació tributària, exigint
una taxa a persones que no són beneficiaris directes del servei.
D’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, els tributs, sigui
quina sigui la seva denominació, es classifiquen en taxes, contribucions especials
i impostos. Les taxes i les contribucions especials només es poden cobrar als
beneficiaris directes de l’actuació de l’administració (en general, serveis en el cas
de les taxes i obres en el cas de les contribucions especials). En el concepte de
taxa o contribució especial, el contribuent paga per una contraprestació, a diferència
dels impostos, que són tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable dels
quals està constituït per negocis, actes oferts que posen de manifest la capacitat
econòmica del contribuent.
La Unió de Pagesos de Catalunya reitera la seva oposició a l’aplicació de la tarifa
d’utilització de l’aigua als usuaris d’aprofitaments d’aigua efectuats dins de l’àmbit de
l’aqüífer de la Baixa Tordera. Els subjectes passius de la tarifa d’utilització de l’aigua,
en no tractar-se d’un impost, només poden ser aquells usuaris que disposen o usen
els recursos hídrics generats directament per la dessaladora de Blanes per tal de
compensar els costos d‘inversió, les despeses d’explotació i conservació de l’obra
que ha de suportar l’Administració.
Els titulars i usuaris d’aprofitaments d’aigües efectuats dins l’àmbit de l’aqüífer de la
Baixa Tordera no s’han vist beneficiats en cap cas per una modificació del seu títol
concessional que augmenti el cabal que poden extreure de l’aqüífer. No són, per tant,
beneficiaris directes de la infraestructura ni tampoc beneficiaris indirectes.

Barcelona, 23 de març del 2007

Maria Rovira i Duran
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AVANTPROJECTE DE LLEI de mesures fiscals i financeres.

LLEI
Preàmbul
La present Llei de mesures financeres manté el criteri emprat a partir de la Llei 7/2004,
de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, d’incorporar-hi aquells preceptes
que amb vocació de permanència estiguin essencialment relacionats amb l’ingrés
i la despesa o amb l’Administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
considerat aquest com a part integrant de la hisenda de la Generalitat. És per això
que la norma es limita a efectuar aquelles modificacions estrictament necessàries
i que requereixen una norma com la que ens ocupa, i no una de temporal com la
Llei de pressupostos, en especial quan es refereix a la modificació dels elements
essencials de les figures tributàries.
El text legal s’estructura en dos títols: un primer, dedicat a les mesures fiscals i, el
segon, a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques. En conjunt, la
Llei conté un total de 33 articles, una disposició addicional, una disposició transitòria,
una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
El Títol I de la Llei recull les mesures fiscals i es troba dividit en tres capítols. El primer
conté les normes relacionades amb els tributs propis, el segon les corresponents als
tributs cedits, i el tercer, per la seva part, inclou altres normes fiscals.
Els preceptes del capítol I fan esment a dues figures impositives pròpies de la Generalitat
de Catalunya. En la secció primera, es recullen les modificacions efectuades en el
text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, concretament, en allò
que fa referència al cànon de l’aigua i a la tarifa d’utilització de l’aigua. Les mesures,
que tenen com a objectiu el foment de conductes ambientalment correctes i els usos
sostenibles i eficients del recurs, poden classificar-se en dos blocs: d’una part, les
relacionades amb els usos domèstics de l’aigua, amb el tractament dels supòsits de
reutilització d’aigües pluvials i de les fuites d’aigua accidentals; i d’una altra, les que
fan referència als usos industrials, amb la modificació, entre d’altres, d’alguns dels
coeficients que afecten el tipus específic de gravamen.
Les mesures relacionades amb les taxes que exacciona la Generalitat es contenen
en la secció segona del capítol I. D’entre els aspectes més rellevants, destaca la
introducció de noves bonificacions, algunes en atenció al fet que el subjecte passiu
sigui membre de família monoparental, de família nombrosa de categoria general o de
categoria especial, alhora que es crea una exempció en totes les taxes que gestiona
el Departament d’Educació per als supòsits en què els subjectes passius de les
mateixes siguin persones amb una discapacitat igual o superior al 33 per 100. Per la
seva part, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació introdueix
un seguit de modificacions en les taxes gestionades per la Direcció general de Policia,
pel Servei Català de Trànsit i per la Direcció General del Joc i d’Espectacles. D’altra
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banda, el Departament d’Economia i Finances crea una nova taxa per la verificació
prèvia a l’emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als
mercats de valors situats a Catalunya; i, el Departament de Medi Ambient i Habitatge
efectua modificacions, entre d’altres, en la taxa pels serveis d’acreditació d’entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i racionalitza el
catàleg de taxes de l’Agència Catalana de l’Aigua. Finalment, se suprimeix la taxa per
les actuacions del Registre de Grans i Mitjans Establiments Comercials. Per acabar
amb la matèria de taxes, s’ha introduït una disposició final per la qual s’autoritza al
Govern perquè en el termini d’un any refongui la Llei 15/1997, de 24 de desembre, i
disposicions que la modifiquen.
El capítol II, per la seva part, conté els preceptes referits als tributs cedits. Pel que
fa a la seva estructura formal, el capítol es divideix en tres seccions, la primera
dedicada a l’impost sobre la renda de les persones físiques; la segona, a l’impost
sobre successions i donacions; en tant que les mesures relacionades amb l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats es troben en la secció
tercera.
En relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques, les mesures resulten
de la necessària adaptació de la normativa pròpia a la nova Llei 35/2006, de 29
de novembre, destacant la introducció de nous percentatges autonòmics en la
deducció per inversió en l’habitatge habitual. Aquesta adaptació a la nova Llei de
l’impost sobre la renda de les persones físiques es produeix també en relació amb
l’impost sobre successions i donacions i en l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats. Pel que fa a aquest darrer, es modifica, a més a més
el tipus reduït aplicable als documents notarials que formalitzin la constitució i la
modificació de drets reals a favor d’una societat de garantia recíproca amb domicili
social a Catalunya, que passa del 0,3% al 0,1%, i, dins el marc de les polítiques de
foment d’accés a l’habitatge per joves, es crea un nou tipus reduït del 0,5% aplicable
als documents notarials que formalitzin la constitució i la modificació de préstecs
hipotecaris atorgats favor de contribuents de 32 anys o menys per a l’adquisició de
llur habitatge habitual, sempre que la base imposable total, menys el mínim personal
i familiar en la seva darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones
físiques no excedeixi els 30.000 euros.
Tanca aquest títol I, el capítol III dedicat a altres mesures fiscals, en què, en exercici
de les competències normatives en matèria de tributs cedits, regula aspectes de
gestió de l’impost sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.
El títol II de la Llei inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances
públiques i es divideix en sis capítols. El primer capítol, esta relacionat amb la gestió
financera del sector públic i conté tres mesures, una relativa a la gestió dels recursos
de la tresoreria, una referida a la facturació electrònica i l’altre als certificats tributaris,
totes elles per tal de millorar i optimitzar la gestió financera de la administració de la
Generalitat de Catalunya i amb la finalitat de dotar a aquestes mesures de vigència
indefinida.
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En el capítol II, es modifiquen quatre preceptes del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya. Es preveu la possibilitat de formalitzar mitjançant document administratiu,
el qual serà títol suficient pel la inscripció al Registre de la Propietat, les adquisicions,
alienacions i cessions de bens immobles en les quals sigui la Generalitat de Catalunya
qui actua com ens cedent o cessionari de les mateixes.
En el capítol III es fan diverses modificacions de la Llei 13/2006, de 27 de juliol,
de prestacions socials de caràcter econòmic que tenen como finalitat incloure
un període mínim de residencia legal a Catalunya per tal de poder gaudir de
determinades prestacions regulades en la mateixa norma i la creació d’una prestació
per a determinats col·lectius amb recursos insuficients per poder fer front de les
despeses pròpies del manteniment de la llar.
En el capítol IV, es preveuen diverses mesures de procediment administratiu, una
referida a l’obtenció de recursos alternatius en la reutilització de l’aigua regenerades i
una altra a l’actualització de les infraccions administratives en matèria de caça.
Mitjançant el capítol V, s’incrementen determinats preus públics i tarifes per serveis
generals que presta directament Ports de la Generalitat. A continuació, en el capítol
VI, es preveuen modificacions normatives en matèria d’organització i personal de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
La Llei fineix amb una disposició addicional, una transitòria, una derogatòria i dues
disposicions finals, les quals fan referència a les autoritzacions del Govern per que
en el termini d’un any es refongui, d’una banda, la Llei 15/1997, de 24 de desembre,
i disposicions que la modifiquen i d’altre, la normativa reguladora de les caixes
d’estalvis. Per últim, s’assenyala l’entrada en vigor de la Llei.

TÍTOL I - MESURES FISCALS
Capítol I - Tributs propis
Secció primera. Cànon de l’aigua

Article 1. Modificació del text refós de la legislació en matèria d’aigües a
Catalunya
1. S’afegeix un paràgraf, g) a l’apartat 2 de l’article 64 del Decret legislatiu 3/2003, de
4 de novembre, amb el text següent:
“g) La utilització d’aigües pluvials per a usos domèstics, llevat que aquestes aigües
s’aboquin a un sistema de sanejament públic.”
2. S’afegeix l’apartat setè a l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
amb el text següent:
15 - Dictamen

“7. En els supòsits de fuites d’aigua, degudament acreditades com un fet fortuït
no atribuïble a negligència de l’abonat, mitjançant els documents justificatius de la
reparació i inspecció, i en què l’entitat subministradora no opti per fer una estimació
del consum als efectes de determinar la base corresponent al servei d’aigua, i
els hagi donat un tractament excepcional, s’aplica, sobre el volum consumit que
excedeixi del que, previ estudi de l’historial de consums dels darrers dos anys, es fixi
com a consum habitual en aquell habitatge, el tipus domèstic previst per a consums
superiors a la dotació bàsica en l’apartat 2 d’aquest article.”
3. Es modifica l’apartat 9 de l’article 71 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
que resta redactat de la següent manera:
“71.9. En els usos industrials d’aigua per a l’aqüicultura i la depuració de mol·luscs,
el tipus s’afecta d’un coeficient 0,0005”.
4. Es modifica el paràgraf tercer de l’apartat 7 de l’article 72 del Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, en allò referit al coeficient de salinitat (Ks), que queda
redactat de la següent manera:
“Ks: 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’abocaments d’aigües residuals no tractades en una depuradora
pública, fets en el mar a través de col·lectors o d’emissaris submarins públics, el
coeficient de salinitat per al mateix paràmetre és 0”.
5. Es modifica l’apartat 7 de l’article 72 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya
(TRLAC), en allò relatiu al coeficient d’abocament al sistema (Ka), que resta redactat
de la següent manera:
“Ka: és el coeficient d’abocament a sistema. En relació amb 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, és afectat pel coeficient 1,5. Aquest coeficient és 1,4
en relació amb abocaments a mar d’aigües residuals no tractades en una depuradora
pública, fets a través de col·lectors o d’emissaris submarins.
No obstant això, si en els casos previstos en el paràgraf precedent, el tipus de
gravamen específic és inferior a l’aplicable, amb caràcter general, per als usos
industrials, el nou valor resultant de l’aplicació d’aquests coeficients, no pot superar
el tipus previst per als usos industrials en el primer paràgraf de l’article 72.1”.
6. Es modifica la disposició addicional novena del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, que queda redactada de la següent manera:
“Disposició addicional novena
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1. La tarifa d’utilització d’aigua a què fa referència l’article 78.2 és aplicable als usuaris
d’aprofitaments d’aigua beneficiats per les actuacions públiques de producció,
protecció i millora de la regulació de l’aigua a l’aqüífer de la Baixa Tordera, en els
supòsits i en les condicions que estableix aquesta disposició.
2. Són obligats al pagament de la tarifa els titulars i els usuaris d’aprofitaments d’aigües
efectuats dins de l’àmbit de l’aqüífer de la Baixa Tordera, d’acord amb la definició
que en fa el Decret 328/1988, de l’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de
protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers
de Catalunya, incloses les captacions d’aigua procedent d’instal·lacions públiques
de producció i tractament.
3. La tarifa, en els termes que estableix l’apartat 1, és exigible a partir de l’1 de
gener de 2006 i s’ha de liquidar amb periodicitat trimestral. No obstant això, en els
casos en què les dades anuals de captació d’aigua són necessàries per a la correcta
determinació del tipus impositiu aplicable, la liquidació s’emetrà anualment.
4. La base imposable és el volum d’aigua captada del medi en l’àmbit de l’aqüífer
de la Baixa Tordera, o el procedent de l’obra hidràulica específica, en el període
de liquidació. Es determina, preferentment, pel sistema d’estimació directa si es
disposa d’un sistema de mesurament i, en cas contrari, d’acord amb qualsevol dels
sistemes d’estimació previstos en la normativa tributària vigent. A aquests efectes,
els contribuents són obligats a presentar trimestralment una declaració dels volums
consumits en el període, ajustada a les lectures dels aparells de mesura.
5. El tipus de la tarifa d’utilització es fixa en 0,2197 euros per metre cúbic. En els
supòsits d’aprofitaments d’aigua del medi, aquest tipus s’afecta dels coeficients que
es detallen a continuació, en funció de l’ús de l’aigua:
a) Abastament de poblacions, ús d’aigua industrial i altres activitats econòmiques:
0,5.
b) Reg agrícola: 0,1.
6. Així mateix, per als usos d’aigua per reg agrícola produïts fins el 31 de desembre
de 2007, el tipus de gravamen s’afecta d’un coeficient 0 per als subjectes passius
que acreditin la instal·lació, abans d’aquesta data, d’un sistema que permeti mesurar
quantitativament el consum amb comptadors volumètrics.
A partir de l’1 de gener de l’any 2008, aquest coeficient tan sols serà d’aplicació
als subjectes passius que acreditin l’eficiència en l’ús de l’aigua, determinada
segons un sistema quantitatiu, mesurat per comptador, prenent com a referència
o estàndard, per a l’àmbit territorial definit en l’apartat 2, la dotació de 7.500 m³/ha
i any.
7. Els aprofitaments d’aigua regenerada procedents de sistemes públics de
sanejament tenen una bonificació del 100% de la quota.
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8. Els usuaris d’aprofitaments d’aigua captada del medi d’un volum anual inferior a
7.000 metres cúbics gaudeixen d’una bonificació de la quota del 100%.
9. La quota de la tarifa d’utilització aplicable als usos industrials i de reg agrícola i als
corresponents a altres activitats econòmiques, llevat de l’abastament de poblacions,
s’afecta dels coeficients d’implantació següents, en els períodes que s’indiquen:
Coeficient aplicable segons els usos:

Any

Usos Industrials i altres
activitats econòmiques

Usos de reg agrícola

2007

0,75

0,50

2008

1,00

1,00

10. Els òrgans competents de l’administració hidràulica han d’establir, amb la
participació de les entitats representatives dels subjectes obligats a la tarifa
d’utilització, els programes d’informació sobre les obres i les actuacions hidràuliques
per al millorament de l’aqüífer i sobre llurs efectes.
11. Els recursos generats per la contribució dels usuaris d’aigua per a reg agrícola,
en l’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta disposició, s’han de destinar, amb caràcter
preferent, amb el límit que el Govern fixi per a cada exercici, a actuacions de
millorament i protecció dels recursos d’aigua de l’aqüífer”.
7. Es modifica la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, que queda redactada de la següent manera:
“Disposició addicional onzena
En els usos industrials d’aigua corresponents a activitats incloses en la divisió 05.02 de
la secció B, i en les seccions C, D, i E de la CCAE-93, amb aplicació individualitzada
del cànon de l’aigua, el tipus de gravamen general s’afecta d’un coeficient 0,90, per
als subjectes passius, que acreditin per a cada establiment, una millora en la seva
eficiència en l’ús de l’aigua, determinada segons un sistema quantitatiu, referenciat
en l’estàndard d’ús, o bé acreditin l’eficiència o la seva millora, segons un sistema
qualitatiu, basat en l’obtenció d’un Sistema de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS.
La millora de l’eficiència o la pròpia eficiència s’acrediten si el consum unitari d’aigua
de l’establiment és igual o inferior a l’estàndard d’ús declarat, o bé si es desprèn de
les dades contingudes en les successives actualitzacions o renovacions del Sistema
de Gestió ambiental, previstes en la normativa tècnica o sectorial vigent inclosa la
normativa en matèria de cabals de manteniment.
La metodologia per a la determinació de l’estàndard en l’ús de l’aigua, el sistema de
determinació de l’eficiència i la seva millora, així com els terminis, i efectes de la seva
declaració, d’acord amb els apartats precedents, es fixaran mitjançant Decret.”
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Secció segona. Taxes

Article 2. Modificació del títol I de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
Es modifica l’article 34 del capítol I del títol I de la Llei 15/1997, de 24 de desembre,
que resta redactat amb el text següent:
“Article 34. Exempcions i bonificacions
1. Amb la justificació documental prèvia de llur situació, són exempts d’aquesta taxa
els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació
econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior
al 33 per cent.
2. A l’import de la taxa per a la participació en les convocatòries de processos
selectius per a l’accés a determinats cossos i escales de funcionaris de la Generalitat,
on es permeti la tramitació telemàtica del procediment de participació regulat en
l’Ordre/121/2003, de 14 de març, i siguin gestionats per la Direcció General de la
Funció Pública, se li aplicarà una bonificació del 20% en aquells supòsits en què es
realitzin per mitjans telemàtics tant la presentació de la sol·licitud de participació com
el pagament corresponent.
3. En el cas de convocatòries per a l’accés als diferents cossos docents de la Generalitat
de Catalunya, s’estableix una bonificació del 20% en el pagament d’aquestes taxes
per a les persones que tramitin la seva inscripció per mitjans telemàtics.
4. En relació amb la taxa per a la inscripció en les convocatòries per a la selecció del
personal que ha d’accedir a la Generalitat de Catalunya regulada en aquest article
s’estableix una bonificació del 30% per a les persones membres de les famílies
monoparentals i nombroses de categoria general, i una bonificació del 50% per a les
persones membres de les famílies nombroses de categoria especial.”

Article 3. Modificació del títol III de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
1. Es modifica l’apartat 7 de l’article 60 del capítol I del títol III de la Llei 15/1997, que
passa a tenir la redacció següent:
“7. Autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes pels vigilants de
seguretat i pels guardes particulars de camp: 197,55 euros.”
2. S’afegeix l’apartat 15 a l’article 60 del capítol I del títol III, amb la redacció
següent:
“15. Autorització dels centres de formació i actualització del personal de seguretat
privada: 320,15 euros.”
3. S’afegeixen els apartats 18, 19, 20, 21 i 22 a l’article 64 del capítol II del títol III amb
la redacció següent:
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“18. Expedició de permís d’explotació per substitució amb emplaçament: 178,60 euros.
19. Expedició de permís d’explotació amb emplaçament: 134,05 euros.
20. Obtenció de l’habilitació com a entitat d’inspecció o com a laboratori d’assaigs:
897,90 euros.
En funció del tipus d’habilitació sol·licitada, es pagaran, a més a més, les taxes
següents:
20.1. Per realitzar assaigs previs d’homologació de màquines recreatives dels tipus
B, C, i, potestativament, del tipus A: 267,30 euros.
20.2. Per a l’autorització d’altres elements i material de joc i apostes i/o per realitzar
inspeccions tècniques per a la renovació de permisos d’explotació de màquines
recreatives i d’atzar: 183,50 euros.
20.3. Per comprovar el funcionament correcte dels aparells i els materials de joc i
apostes: 239,00 euros.
20.4. Per dur a terme la inspecció i el control tècnic de les instal·lacions, d’acord amb
el que preveu l’article 20.3 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim
sancionador en matèria de joc: 267,30 euros.
21. Realització de les proves per a l’obtenció de l’acreditació de controlador d’accés:
21,60 euros.”
4. Es modifica l’article 73 septdecies del capítol VII del títol III de la Llei 15/1997, en el
sentit que s’afegeix un apartat i es modifica el seu ordre: es modifiquen les lletres d) i
e) de l’apartat 1 i se n’afegeix la lletra f); s’afegeix un nou apartat 2, relatiu als Centres
de Reconeixements mèdics; i l’anterior apartat 2 passa a incorporar-se com a apartat
3, afegint-se les lletres i) i j) amb el següent text:
“d) Inscripció a les proves de selecció dels cursos per a l’obtenció del certificat
d’aptitud de professors i professores de formació viària i directors d’escoles particulars
de conducció: 20,07 euros.
e) Inscripció i participació en la fase de presència dels cursos per a l’obtenció del
certificat d’aptitud de professors i professores de formació viària: 1.219,56 euros.
f) Inscripció i participació en la fase de presència dels cursos per a l’obtenció del
certificat de director d’escoles particulars de conductors: 740,29 euros.
2. La taxa, en el cas de Centres de Reconeixement mèdic, s’exigirà segons les
següents tarifes:
a. Inscripció i acreditació com a centre de reconeixement mèdic de conductors:
321,06 euros.
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b. Modificació del règim de funcionament del centre de reconeixement mèdic de
conductors:
Amb inspecció 82,85 euros.
Sense inspecció 27,89 euros.
3. La taxa, en casos diferents als apartats 1 i 2, s’exigiran segons les següents
tarifes:
i) Inscripció i participació a la fase de presència dels cursos per a l’obtenció del
certificat d’ aptitud de formador viari: 821 euros.
j) Inscripció i participació a la fase de presència del curs per a l’obtenció del certificat
d’aptitud de psicòleg-formador: 195,83 euros.”

Article 4. Modificació del títol IV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
1. Es modifica el capítol IV del títol IV de la Llei 15/1997, que passa a tenir la redacció
següent:
“Capítol IV
Taxa per la verificació prèvia a l’admissió de valors a negociació exclusivament als
mercats de valors situats a Catalunya.
Article 83. sexties. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la verificació del compliment dels requisits
necessaris per a l’admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de
valors situats a Catalunya.
Article 83. septies. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les societats que sol·liciten la verificació del compliment
dels requisits necessaris per a l’admissió de valors a negociació exclusivament als
mercats de valors situats a Catalunya.
Article 83. octies. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment que el Departament d’Economia i Finances fa la
verificació prèvia del fullet d’admissió i dóna per complerts tots els requisits necessaris
per a l’admissió dels valors a negociació.
Article 83. novies. Base imposable.
1. La base imposable és el valor nominal de l’emissió a què es refereix el fullet
informatiu corresponent. No obstant això, en cas de modificació de valors en circulació
per increment de llur valor nominal, la base imposable és l’import de l’increment del
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valor nominal de les emissions, com a conseqüència de la modificació, en la data de
la verificació corresponent.
2. En el cas de societats d’inversió de capital variable, la base imposable és el valor
nominal del capital en circulació en la data de la verificació corresponent. No obstant
això, en el cas de verificacions prèvies a l’admissió a negociació de valors emesos
com a conseqüència d’ampliacions de llur capital estatutari màxim, la base imposable
és la diferència entre el capital en circulació en el moment de la verificació i el capital
en circulació en el moment de l’última verificació efectuada.
Article 83. decies. Quota.
1. La quota de la taxa es determina aplicant a la base imposable el barem següent:
1. Fullets d’admissió a negociació a la Borsa de Valors de Barcelona valors amb un
termini final d’amortització o venciment superior a divuit mesos: el tipus de gravamen
és del 0,03 per 1.000.
2. Fullets d’admissió a negociació a la Borsa de Valors de Barcelona de valors amb
un termini final d’amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos : el tipus de
gravamen és del 0,01 per 1.000.
2. No obstant, si la quota que resulta d’aplicar el tipus de gravamen és superior a
20.400,00 euros, en el cas d’emissions de renda variable, o de 9.180,00 euros, en el
cas de valors de renda fixa, s’aplicarà una quota fixa màxima de 20.400,00 euros i
9.180,00 euros, respectivament.”
2. S’afegeix el capítol V del títol IV de la Llei 15/1997, amb la redacció següent:
“Capítol V
Taxa per la verificació prèvia a l’emissió de valors que seran admesos a negociació
exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.
Article 83. undecies. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la verificació del compliment dels requisits
necessaris per a l’emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament
als mercats de valors situats a Catalunya.
Article 83. duodecies. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les societats que sol·liciten la verificació dels requisits
necessaris per a l’emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament
als mercats de valors situats a Catalunya.
Article 83. terdecies. Acreditació.
La taxa s’acredita en el moment que el Departament d’Economia i Finances fa la
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verificació i dóna per complerts tots els requisits necessaris per a l’emissió dels
valors.
Article 83. quaterdecies. Base imposable.
1. La base imposable és el valor nominal de l’emissió a què es refereix el fullet
informatiu corresponent. No obstant això, en cas de modificació de valors en circulació
per increment de llur valor nominal, la base imposable és l’import de l’increment del
valor nominal de les emissions, com a conseqüència de la modificació, en la data de
la verificació corresponent.
2. En el cas de fullets d’ofertes públiques de venda la base imposable serà el valor
efectiu de la corresponent oferta.
Article 83. quindecies. Quota.
1. La quota de la taxa es determina multiplicant a la base imposable el tipus de
gravamen següents, segons les característiques de l’emissió o oferta pública de
venda:
1. Fullets d’emissió o fullets d’ofertes públiques de venda de valors amb un termini
final d’amortització o venciment superior a divuit mesos, i fullets presentats com a
conseqüència de modificacions de valors en circulació que suposen un increment
de llur valor nominal: el tipus de gravamen és el 0,14 per 1.000.
2. Fullets d’emissió o fullets d’ofertes públiques de venda de valors amb un termini
final d’amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos: el tipus de gravamen
és el 0,04 per 1.000.
2. No obstant, si la quota que resulta d’aplicar el tipus de gravamen és superior a
66.356,10 euros, en el cas d’emissions de renda variable, o de 39.813,66 euros, en
el cas de valors renda fixa, s’aplicarà una quota fixa màxima de 66.356,10 euros i
39.813,66 euros, respectivament.
3. Pels fullets presentats com a conseqüència de modificació de valors en circulació
que suposen una disminució del valor nominal d’aquests, suplements o modificacions
de fullets d’emissió registrats que no afecten al valor nominal de l’emissió o emissions,
excepte fullets incomplets: 154,99 euros.”

Article 5. Modificació del títol V de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
S’afegeix un capítol IX al títol V de la Llei 15/1997, amb el contingut següent:
“Capítol IX
Disposició aplicable amb caràcter general a totes les taxes del títol V de la Llei
15/1997
Article 107. septdecies. Exempció.
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Amb la justificació documental prèvia de llur situació, gaudiran d’exempció en el
pagament de les taxes contingudes en el títol V d’aquesta Llei, les persones que
acreditin una discapacitat igual o superior al 33 per cent.”

Article 6. Modificació del títol VI de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
1.- Es modifica l’article 112 del capítol I del títol VI de la Llei 15/1997, al qual se li
addiciona l’expressió “i bonificacions “ en el seu enunciat i s’afegeix un apartat 2,
amb la redacció següent:
“2. En relació amb la taxa per drets d’inscripció en les proves per a l’obtenció
dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política
Lingüística regulada en aquest article s’estableix una bonificació del 30% per a les
persones membres de les famílies monoparentals i nombroses de categoria general,
i una bonificació del 50% per a les persones membres de les famílies nombroses de
categoria especial.”
2.- Es modifica el capítol VIII del títol VI de la Llei 15/1997, que passa a tenir la
redacció següent:
“Capítol VIII. Taxa per les reproduccions de documents de l’Arxiu Nacional de
Catalunya, dels arxius històrics provincials i dels arxius comarcals.
Article 137 bis. Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable de la taxa la reproducció de documents de l’Arxiu
Nacional de Catalunya, dels arxius històrics provincials i dels arxius comarcals, i l’ús
comercial de les reproduccions.
Article 137 ter. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els
serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 137 quater. Acreditament.
La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida
en el moment de sol·licitar el servei.
Article 137. quinquies. Quota
L’import de la quota és:
1. Reproduccions fotogràfiques. Ampliacions en blanc i negre:
Mida fins a 18 x 24: 15 euros
Mida fins a 30 x 40: 20 euros
Full de contacte: 15 euros
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2. Reproduccions en microfilm de 35 mil·límetres:
Un fotograma:
0,62 euros
Duplicat d’un rodet: 37,50 euros
Reproducció en paper DIN A4: 0,20 euros
Reproducció en paper DIN A3: 0,40 euros
3. Impressions d’imatges digitals
3.1. A 300 dpi, en paper fotogràfic digital, en blanc i negre o en color:
Mida DIN A4: 7,55 euros
Mida DIN A3: 8,75 euros
3.2. A 72 dpi, en paper normal, en blanc i negre o en color:
Mida DIN A4: 0,40 euros
Mida DIN A3: 0,80 euros
En les impressions a partir de 51 imatges en endavant, per cada impressió s’aplica
la tarifa següent:
Mida DIN A4: 0,30 euros
Mida DIN A3: 0,70 euros
3.3. Impressions per les persones usuàries d’imatges ja digitalitzades:
Mida DIN A4: 0,20 euros
4. Digitalització en blanc i negre o en color (inclou el suport):
1 imatge: 8,75 euros
En les reproduccions de més d’una imatge de documents textuals s’apliquen les
tarifes següents:
De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 6,25 euros
De 51 en endavant, per cada imatge: 3,65 euros
5. Reproduccions de vídeo VHS (inclou el suport):
Per un minut seleccionat: 1,65 euros
Duplicació de cinta, per cada 30 minuts: 10,60 euros
6. Reproduccions d’enregistraments sonors (inclou el suport):
Per un minut seleccionat sobre cinta analògica: 0,70 euros
Per un minut seleccionat sobre CD-R: 0,85 euros
Duplicació de cinta analògica o de CD-R, per cada 30 minuts: 6,40 euros
7. Tarifes per usos comercials de les reproduccions
En cas que l’usuari o usuària destini les reproduccions de documents a ús comercial,
ha de pagar a l’arxiu corresponent, a més de les tarifes de reproducció, les que
estableix aquest apartat, si n’és titular dels drets d’explotació. En cas que en el
contracte de cessió de drets d’explotació a l’arxiu corresponent s’hagi establert
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alguna remuneració per a l’autor o autora del document, l’usuari o usuària ha de
satisfer aquesta remuneració directament a l’autor o autora.”
7.1. Fotografia
7.1.1. Ús editorial:
Entitats sense finalitat de lucre: 34,10 euros
Entitats amb finalitat de lucre: 68,20 euros
7.1.2. Ús en comunicació pública:
Entitats sense finalitat de lucre: 68,20 euros
Entitats amb finalitat de lucre: 102,55 euros
7.1.3. Ús publicitari:
Entitats sense finalitat de lucre: 68,20 euros
Entitats amb finalitat de lucre: 136,35 euros
7.2. Imatge mòbil
7.2.1. Ús editorial i en comunicació pública:
Entitats sense finalitat de lucre: 33,45 euros/minut
Entitats amb finalitat de lucre: 68,20 euros/minut
7.2.2. Ús publicitari:
Entitats sense finalitat de lucre: 68,20 euros/minut
Entitats amb finalitat de lucre: 136,35 euros/minut
7.3. So
7.3.1. Ús editorial i en comunicació pública:
Entitats sense finalitat de lucre: 13,65 euros/minut
Entitats amb finalitat de lucre: 34,10 euros/minut
7.3.2. Ús publicitari:
Entitats sense finalitat de lucre: 13,65 euros/minut
Entitats amb finalitat de lucre: 68,20 euros/minut
8. Despeses per tramesa de material
A petició de l’usuari o usuària, s’envien les reproduccions per correu amb acusament
de recepció. En aquest supòsit, l’usuari o usuària ha d’abonar les despeses de
tramesa d’acord amb les tarifes postals vigents.”

Article 7. Modificació del títol IX de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
Es modifica l’apartat 2 de l’article 267 del capítol II del títol IX de la Llei 15/1997, que
passa a tenir la redacció següent:
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“2. Matrícules d’àrees de caça. La quota està constituïda per un import equivalent al
15% de la renda cinegètica de l’àrea de caça, d’acord amb els barems següents:
2.1. Àrees de caça integrades en els grups següents:
Grup I: 0,45 euros per hectàrea i any.
S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça en què es permet l’aprofitament
següent:
Per a caça major: una peça cada 100 hectàrees o inferior.
Per a caça menor: 0,30 peces per hectàrea o inferior.
Grup II: 0,69 euros per hectàrea i any.
S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça en què es permet l’aprofitament
següent:
Per a caça major: més d’1 i fins a 2 peces cada 100 hectàrees.
Per a caça menor: més de 0,30 i fins a 0,80 peces/ha.
Grup III: 1,50 euros per hectàrea i any.
S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça en què es permet l’aprofitament
següent:
Per a caça major: més de 2 i fins a 3 peces cada 100 hectàrees.
Per a caça menor: més de 0,80 i fins a 1,50 peces/ha.
Grup IV: 1,95 euros per hectàrea i any.
S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça en què es permet l’aprofitament
següent:
Per a caça major: més de 3 peces cada 100 hectàrees.
Per a caça menor: més d’1,50 peces/ha.
Àrees de caça amb reglamentació especial (per a tota l’àrea): 3,01 euros per hectàrea
i any.
Àrees de caça major tancades: 2,40 euros per hectàrea i any.
2.2. Per a la caça d’ocells aquàtics, s’apliquen els barems següents:
Grup I: 1,86 euros per hectàrea i any.
Grup II: 2,76 euros per hectàrea i any.
Grup III: 3,64 euros per hectàrea i any.
2.3. Per a les àrees de caça que tinguin un aprofitament principal de caça menor
i secundari de caça major o viceversa, s’aplica la tarifa de grup corresponent
a l’aprofitament principal més la quantitat de 0,24 euros per hectàrea i any de
l’aprofitament secundari.
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2.4. En qualsevol cas la quota corresponent a les matricules de les àrees de caça, no
pot ser inferior a 210,35 euros.
2.5. Correspon als titulars de les àrees de caça el pagament de la taxa. En el cas que
siguin associacions sense ànim de lucre de caràcter esportiu, només han de pagar
un 40% de la taxa.
2.6. Són exemptes de pagament de matrícula les àrees privades de caça que tinguin una
superfície afectada com a mínim en un 25% pels incendis forestals produïts durant l’any
anterior, d’acord amb la informació que consta a la Direcció General del Medi Natural.”

Article 8. Modificació del títol X de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
Es modifica l’article 324 del capítol únic del títol X de la Llei 15/1997, al qual se li
afegeix l’expressió “i bonificacions “ en el seu enunciat i s’afegeix un apartat 2, amb
la redacció següent:
“2. En relació a la taxa per als drets d’inscripció en les proves d’accés al certificat
de professionalitat regulada en aquest capítol s’estableix una bonificació del 30%
per a les persones membres de les famílies monoparentals i nombroses de categoria
general, i una bonificació del 50% per a les persones membres de les famílies
nombroses de categoria especial.”

Article 9. Modificació del títol XII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
Se suprimeix el capítol IV del Títol XII de la Llei 15/1997, corresponent a la taxa per les
actuacions del Registre de Grans i Mitjans Establiments Comercials.

Article 10. Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
1. Es modifica l’encapçalament del capítol VI del títol XIV de la Llei 15/1997, que
passa a tenir la redacció següent:
“Taxa pels serveis d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient”
2. S’afegeixen els apartats h), i), j) i k) a l’article 385 del capítol VI del títol XIV de la
Llei 15/1997, amb la redacció següent:
“h) L’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle.
i) Renovació de l’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb
efecte d’hivernacle.
j) Modificació de l’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb
efecte d’hivernacle.
k) Supervisió i seguiment de les actuacions dels verificadors acreditats que portin
a terme actuacions de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle a Catalunya.”
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3. Es modifica l’article 386 del capítol VI del títol XIV de la Llei 15/1997, que passa a
tenir la redacció següent:
“Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que demanen o
són objecte de la prestació dels serveis especificats a l’article 385.”
4. S’afegeixen els apartats, 8, 9, 10 i 11 a l’article 388 del capítol VI del títol XIV de la
Llei 15/1997, amb la redacció següent:
“8. Fet imposable de l’article 385.h): procediment d’acreditació de verificadors
d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
8.1. Quota base: 660 euros.
8.2. Quota complementària.
8.2.1. Auditoria d’entitat: 1.900 euros.
8.2.2. Auditories de camp: 750 euros per cada auditoria realitzada
En cas que les auditories comportin despeses de desplaçament i/o pernoctació
aquestes despeses aniran a càrrec de l’entitat peticionària.
9. Fet imposable de l’article 385.i): procediment de renovació de l’acreditació de
verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
9.1. Quota base: 250 euros.
9.2. Quota complementària:
9.2.1. Auditoria d’entitat: 1.250 euros.
9.2.2. Auditories de camp: 750 euros per cada auditoria realitzada
En cas que les auditories comportin despeses de desplaçament i/o pernoctació,
aquestes despeses aniran a càrrec de l’entitat peticionària.
10. Fet imposable de l’article 385.j): procediment de modificació de l’acreditació de
verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
10.1. Procediment de modificació de les condicions documentals que comporti
auditoria d’entitat: 660 euros.
En cas de no comportar auditoria, 160 euros.
10.2. Procediment d’aixecament d’una suspensió d’acreditació.
En concepte d’auditoria d’entitat: 1.150 euros.
En concepte d’auditories de camp: 750 euros per cada auditoria realitzada.
En cas que les auditories comportin despeses de desplaçament i/o pernoctació,
aquestes despeses aniran a càrrec de l’entitat peticionària.
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11. Fet imposable de l’article 385.k) Procediment de supervisió i seguiment de les
actuacions dels verificadors acreditats, independentment de l’entitat d’acreditació,
que portin a terme actuacions de verificació d’informes d’emissió de gasos amb
efecte d’hivernacle a Catalunya.
La quota en concepte de supervisió de les actuacions acomplertes pels verificadors
en el marc del comerç d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya és
el següent:
11.1. Per cada auditoria d’intervenció d’entitat: 1.150 euros.
11.2. Per cada auditoria d’intervenció de camp realitzada, i en funció del tipus
d’instal·lació, la quota és la següent:
Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal superior a 20 MW
(excepte instal·lacions de residus perillosos o de residus urbans i centrals tèrmiques)
(sector IA): 660 euros.
Altres instal·lacions industrials (sector IID):
Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de pasta de paper a partir de fusta
o d’altres materials fibrosos: 660 euros.
Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró amb una capacitat
de producció de més de 20 tones diàries: 660 euros.
Centrals tèrmiques (sector IB): 830 euros.
Indústries minerals (sector IIB):
Instal·lacions de fabricació de ciment sense polvoritzar (clinquer) en forns rotatoris
amb una producció superior a 500 tones diàries, en forns d’altre tipus amb una
capacitat superior a 50 tones per dia: 830 euros.
Instal·lacions de fabricació de calç en forns de qualsevol tipus amb una capacitat de
producció superior a 50 tones per dia: 830 euros.
Altres indústries minerals (sector IIC):
Instal·lacions de fabricació de vidre, incloent-hi la fibra de vidre, amb una capacitat
de fusió superior a 20 tones per dia: 830 euros.
Instal·lacions per a la fabricació de productes de ceràmica per mitjà de fornejat, en
particular de teules, maons, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic, porcellanes,
amb una capacitat de producció superior a 75 tones per dia, i, una capacitat de
fornejat de més de 4 m3 i de més de 300 kg/m3 de densitat de càrrega de foc: 830
euros.
Refineries d’hidrocarburs (sector IC): 1.000 euros
Coqueries (sector ID): 1.000 euros
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Producció i transformació de metalls fèrrics (sector IIA):
Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, incloent-hi mineral
sulfurat: 1.000 euros.
Instal·lacions per a la producció de lingots d’alt forn o d’acer (fusió primària o
secundària) incloent-hi les corresponents instal·lacions de colada continua d’una
capacitat de producció superior a 2,5 tones per hora: 1.000 euros.
El número d’auditories d’intervenció de camp com a norma general serà de fins el
10% de les actuacions realitzades amb un mínim de fins a dues per entitat, sense
tenir en compte les derivades de reclamacions.
En cas d’auditories d’intervencions amb resultat desfavorable es portaran a terme
fins a tres auditories d’intervenció addicionals per cada auditoria d’intervenció
desfavorable.”
5. Es modifiquen els articles 389 a 395 del capítol VII del títol XIV de la Llei 15/1997,
que resten redactats de la següent manera:
“Article 389. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis següents per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua:
Les actuacions administratives, facultatives i tècniques que ha de dur a terme
l’Agència Catalana de l’Aigua en les tramitacions d’ofici o a instància de part relatives
a les autoritzacions, concessions o altres títols que habiliten per a la utilització o
l’aprofitament del domini públic hidràulic i la seva zona de policia o del domini públic
maritimoterrestre, o dels sistemes de sanejament públics, àdhuc llur inscripció al
corresponent registre oficial, ja sigui com a conseqüència de disposicions normatives
en vigor o bé derivades de les concessions o les autoritzacions ja atorgades, a
l’emissió d’altres informes o respostes a peticions d’informació o consultes que no
generin cap resolució i també les que donen lloc a la incoació d’un procediment
d’ofici per a determinar o comprovar el tipus aplicable del cànon de l’aigua.
Article 390. Subjecte passiu.
Són subjectes passius:
1. En el supòsit d’actuacions derivades d’una tramitació iniciada a instància de part,
les persones físiques o jurídiques que la sol·liciten.
2. En el supòsit d’actuacions derivades d’una tramitació iniciada d’ofici, les persones
físiques o jurídiques a qui afecta la prestació del servei.
Article 391. Exempcions.
a) Els organismes, entitats i empreses públiques integrats en l’estructura de l’Estat, de
les Comunitats Autònomes, dels Municipis, de les Comarques i d’altres ens públics
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territorials o institucionals, incloses les corporacions de dret públic, resten exempts
de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència l’article 389
si presenten la sol·licitud del servei gravat en el marc de la prestació d’un servei
públic.
b) També resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis indicats en
l’apartat 2 de l’article 389, les persones jurídiques sense ànim de lucre que estiguin
acreditades davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i que tinguin entre
els fins dels seus estatuts la protecció del medi ambient en general o d’algun dels
seus elements en particular i desenvolupin la seva activitat a l’àmbit territorial afectat
per les actuacions administratives que exerceix l’Agència Catalana de l’Aigua.
c) Així mateix, resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a
què fa referència l’article 389 els particulars que sol·licitin autorització per treballs
forestals en zona de domini públic hidràulic, sempre que la sol·licitud del servei que
és gravat la presentin en relació amb actuacions que, a criteri de l’Agència Catalana
de l’Aigua, permetin millorar l’estat ambiental de la zona i ordenar hidràulicament
aquest àmbit fluvial.
d) Els procediments de revisió de concessions, de renúncia de concessions i
autoritzacions, de revocació d’autoritzacions i de constitució de comunitats d’usuaris
estan exempts de taxa. Així mateix, estan exempts els procediments de declaració
de caducitat de concessions, llevat que es sol·liciti la rehabilitació de la concessió,
en el qual cas s’aplicarà la quota que correspongui d’acord amb allò establert en les
lletres a), b) c) i d) de l’epígraf 1 de l’article 393.
e) També estarà exempt el procediment d’autorització de manteniment i/o neteja de
lleres instat per particulars en domini públic hidràulic i zona de policia i sempre que
no existeixi un aprofitament de materials resultants en benefici propi.
Article 392. Acreditament.
1. La taxa s’acredita amb la prestació del servei.
2. En el supòsit d’actuacions derivades d’una tramitació iniciada a instància de
part, la quota de la taxa és exigible en el moment de la finalització del procediment.
No obstant això, només s’exigeix un 50% del seu import, quan els informes de
viabilitat dels projectes condueixin a la denegació de la sol·licitud sense exhaurir el
procediment administratiu, i així mateix, en els casos de desistiment o caducitat de
la instància.
3.En el cas d’actuacions derivades d’una tramitació iniciada d’ofici, en el marc del
procés de determinació i comprovació del cànon de l’aigua, la quota de la taxa és
exigible en el moment que estiguin determinats tots els elements del tribut.
Article 393. Quota.
1. La quota de la taxa en els procediments relatius al domini públic hidràulic,
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maritimoterrestre o els sistemes de sanejament públic és la que s’indica a
continuació:
a) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal superior a 200.001 m3/any:
3.500 euros.
b) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal entre 100.001 m3/any i 200.000
m3/any: 3.000 euros.
c) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal entre 50.001 m3/any i 100.000
m3/any: 2.000 euros.
d) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal entre 25.001 m3/any i 50.000
m3/any: 1.500 euros.
e) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal entre 10.001 m3/any i 25.000
m3/any: 1.000 euros.
f) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal fins a 10.000 m3/any: 500
euros.
g) Modificació de característiques de concessions que comportin augment de cabal
concessional o canvi de punt de captació o derivació: 500 euros.
h) Modificació de característiques de concessions no incloses en l’epígraf precedent:
350 euros.
i) Inscripció o autorització de la transmissió de concessions: 150 euros.
j) Autoritzacions o permisos d’abocaments d’aigües residuals procedents de polígons
industrials o d’altres agrupacions d’abocaments industrials: 2.000 euros.
k) Autoritzacions d’abocaments al domini públic maritimoterrestre: 1.500 euros.
l) Autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals industrials
i autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals de caràcter
sanitari amb un cabal igual o superior a 6.000 m3/any: 1.000 euros.
m) Autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals de
caràcter sanitari amb un cabal inferior a 6.000 m3/any i autoritzacions d’abocaments
amb connexió a un sistema públic de sanejament: 500 euros.
n) Autoritzacions d’abocament a sistema de sanejament mitjançant camió cisterna:
250 euros.
o) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives relatives
al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aprofitament econòmic, amb un
pressupost superior a 300.001 euros: 10.200 euros.
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p) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives relatives
al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aprofitament econòmic, amb un
pressupost entre 100.001 euros i 300.000 euros: 6.800 euros.
q) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives relatives
al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aprofitament econòmic, amb un
pressupost entre 30.001 euros i 100.000 euros: 2.210 euros.
r) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives relatives
al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aprofitament econòmic, amb un
pressupost entre 10.001 euros i 30.000 euros: 650 euros.
s) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives relatives
al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aprofitament econòmic, amb un
pressupost igual o inferior a 10.000 euros: 170 euros.
t) Autoritzacions d’obres, instal·lacions o activitats extractives en zona de policia, en
funció de la zona ocupada: 1,5 euros/m2 ocupat en zona de policia, llevat que es
tracti d’instal·lacions d’explotacions ramaderes ja existents o modificacions agrícoles
del relleu del terreny, on la quota de la taxa serà de 170 euros.
Si es tracta de tanques, murs i altres construccions lineals en zona de policia, la
quota de la taxa serà de 60 euros.
u) Autoritzacions d’encreuament aeri sobre el domini públic hidràulic: 300 euros.
v) Autoritzacions per a la derivació temporal de cabals: 600 euros.
w) Autoritzacions d’aprofitaments privatius per disposició legal: 300 euros.
x) Autoritzacions de navegació en el domini públic hidràulic: 100 euros.
y) Procediments d’atermenament i d’imposició de servituds iniciats a instància
de part, la quota de la taxa és del 100% de les despeses que es derivin de les
esmentades tramitacions. En aquests casos, l’Agència Catalana de l’Aigua ha de
formular un pressupost provisional als efectes de l’acreditament de la taxa, a reserves
del cost que resulti de la tramitació del procediment.
z) Altres procediments relatius al domini públic hidràulic, la seva zona de policia, el
domini públic maritimoterrestre o els sistemes de sanejament no compresos en els
apartats anteriors és de 650 euros.
En el cas de sol·licituds simultànies de concessió i autorització d’abocament, els
coeficients esmentats en les lletres a, b, c, d, e, f, g i h es redueixen un 25%.
D’altra banda, la quota dels procediments de modificació, novació, renovació o revisió
d’autoritzacions, és l’equivalent al 50% de l’import indicat a l’apartat 1. En el cas de
transmissió d’autoritzacions, la quota és l’equivalent al 20% de l’import indicat a l’apartat 1.
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2. La quota de la taxa en els supòsits d’emissió d’informes o peticions diverses
d’informació, és la que s’indica a continuació:
a) Emissió d’informes:
a.1. Amb caràcter general és de 60 euros.
a.2. Si comporta l’anàlisi d’estudis d’inundabilitat: 200 euros.
a.3. Si els informes s’emeten en el marc de la legislació urbanística aplicable: 500
euros.
a.4. Si els informes s’emeten en actuacions urbanístiques per a l’aprovació de
projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, en
el marc legal determinat a l’article 48.1.e) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 60 euros.
b) Respostes a peticions d’informació:
b.1. Si la petició d’informació es refereix a memòries: 30 euros. Tanmateix, si
afecta també a apèndix o annexos, és de 60 euros.
b.2. Si la petició es refereix a models matemàtics, les quotes consten en les
següents taules:
Modelització hidrològica
Cursos fluvials on està realitzat el PEF i normalitzat els cabals: 1.200 euros
Cursos fluvials on està realitzat el PEF i no estan normalitzats els cabals:100 euros
Cursos fluvials on es disposa d’informació regional: 60 euros
Cursos fluvials on es disposa d’informació d’estudi de detall: 300 euros
Modelització hidràulica
Cursos fluvials on està realitzat PEF i actuació prevista dins el SH: 600 euros
Cursos fluvials on està realitzat PEF i actuació prevista fora del SH: 100 euros
Cursos fluvials on es disposa d’informació regional: 60 euros
Cursos fluvials on es disposa d’informació d’estudi de detall: 300 euros
PEF (Planificació de l’Espai Fluvial): Estudi relatiu al tractament integral dels aspectes
hidrològics, hidràulics, geomorfològics i ambientals.
SH (Sistema Hídric): zona de l’espai fluvial necessària per a preservar el règim de
corrents en cas d’avinguda en tant que és una zona amb elevat risc d’inundacions.
3. La quota de la taxa, en els casos d’emissió de certificats del registre d’aigües o del
cens d’abocaments és de 50 euros.
4. La quota de la taxa, en els supòsits de determinació d’ofici del tipus aplicable del
cànon de l’aigua, és la següent:
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a) Aixecament d’acta d’una inspecció puntual (menys de dues hores): 87,79 euros.
b) Aixecament d’acta d’una inspecció de llarga durada (més de dues hores): 295,35
euros.
c) Analítica bàsica (MES, DQO decantada, DQO no decantada, SOL, CL, pH): 78,35
euros.
d) Analítica de matèries en suspensió (MES): 20,26 euros/unitat.
e) Analítica de DQO decantada: 20,26 euros/unitat.
f) Analítica de DQO no decantada: 20,26 euros/unitat.
g) Analítica de sals solubles (SOL): 20,26 euros/unitat.
h) Analítica per cada paràmetre complementari: 20,26 euros/unitat.
i) Analítica de nutrients: 47,26 euros/unitat.
j) Analítica de nitrogen Kj (orgànic i amoniacal): 23,66 euros/unitat.
k) Analítica de fòsfor total: 23,66 euros/unitat.
l) Analítica de matèries inhibidores: 64,66 euros/unitat.
m) Determinació de dissolvents per cromatografia: 129,59 euros/unitat.
n) Analítica de carboni orgànic total (TOC): 36,02 euros/unitat.
o) Analítica d’AOX: 108,05 euros/unitat.
6. Es modifica l’article 407 del capítol X del títol XIV de la Llei 15/1997, que resta
redactat de la manera següent:
“Article 407. Fet imposable
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 d’un projecte de l’annex II del Reial
decret legislatiu 1302/1986, del 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, modificat
per la Llei 6/2001, del 8 de maig i la Llei 9/2006, de 28 d’abril.
No estan subjectes a aquesta taxa les actuacions que estan sotmeses també a la
Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
Tampoc no estan subjectes a aquesta taxa el projectes públics promoguts per les
Administracions publiques de Catalunya, ni els projectes privats de turisme rural i
activitats agrícoles, forestals i ramaderes ubicats en espais inclosos en xarxa natura
2000 o en el pla d’espais d’interès natural.
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7. Es modifica l’article 411 del capítol X del títol XIV de la Llei 15/1997, que resta
redactat de la manera següent:
“Article 411. Afectació
La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb l’article 3, els
ingressos que en deriven s’afecten a la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat per a les actuacions següents:
a) Estudis per a determinar i caracteritzar llindars dels diferents tipus de projectes als
efectes del que estableix l’article 1.2 in fine del Reial decret legislatiu 1302/1986.
b) Actuacions de protecció i correcció mediambiental de projectes i activitats duts
a terme abans de l’entrada en vigor de la normativa d’impacte ambiental, o bé
d’activitats o de projectes i activitats als quals, en el moment d’iniciar-se aquelles
o de realitzar-se aquests, no era exigible de sotmetre’s al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental, però als quals la normativa posterior exigeix la dita avaluació.
c) Projectes de recerca i desenvolupament (R+D) en matèria de tecnologies i sistemes
per a l’avaluació, la prevenció, la minimització i el control de l’impacta ambiental
sobre el medi natural.
d) La vigilància del compliment de les declaracions d’impacte, amb l’estudi d’impacte
aprovat i les condicions addicionals imposades, i de llur efectivitat.”

Article 11. Modificació del títol XV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre
S’afegeix l’article 416 al capítol únic del títol XV de la Llei 15/1997, amb la redacció
següent:
“Article 416. Bonificacions
S’estableix una bonificació en la taxa per a la prestació de serveis per l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya regulada en aquest capítol
del 30% per a les persones membres de les famílies monoparentals i nombroses
de categoria general, i una bonificació del 50% per a les persones membres de les
famílies nombroses de categoria especial.”

Article 12. Addició disposició addicional setena a la Llei 15/1997, de 24 de
desembre
S’afegeix la disposició addicional setena a la Llei 15/1997, amb la redacció següent:
“1. Als efectes del gaudiment de les bonificacions i les exempcions de les taxes i preus
públics previstos en aquesta Llei, les famílies monoparentals de Catalunya s’equiparen
a les famílies nombroses de categoria general, llevat que tinguin dret a una bonificació
superior per tractar-se d’una família nombrosa de categoria especial.
2. Les exempcions i bonificacions que s’estableixen en aquesta llei a favor de les
famílies monoparentals seran efectives a partir del moment que restin acreditades
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documentalment d’acord amb el procediment i requisits que s’estableixin
reglamentàriament.”

Capítol II - Tributs cedits
Secció primera. Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 13. Deducció per lloguer d’habitatge
1. Amb efectes des de l’1 de gener de 2007, es modifica la lletra b) de l’apartat 1.1 de
l’article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives,
que passa a tenir la redacció següent:
“b) Que llur base imposable total, menys el mínim personal i familiar no sigui superior
a 20.000 euros anuals”
2. Amb efectes des de l’1 de gener de 2007, es modifica l’apartat 1.3 de l’article 1 de
la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que passa
a tenir la redacció següent:
“1.3 En el cas de tributació conjunta, sempre que algun dels declarants es trobi
en alguna de les circumstàncies especificades per la lletra a de l’apartat 1.1. i per
l’apartat 1.2, l’import màxim de la deducció és de 600 euros, i el de la base imposable
total, menys el mínim personal i familiar, de la unitat familiar és de 30.000 euros”.

Article 14. Deducció per inversió en l’habitatge habitual
Amb efectes des de l’1 de gener de 2007, es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la
Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que passa a
tenir la redacció següent:
“2. Deducció per inversió en l’habitatge habitual
2.1 D’acord amb el que disposen la lletra c de l’article 38.1 de la Llei de l’Estat 21/2001,
del 27 de desembre, per la que es regulen les mesures fiscals i administratives del
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats
amb estatut d’autonomia, i els articles 68 i 78.2 de la Llei de l’Estat 35/2006, de 28
de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació
parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i
sobre el patrimoni, s’estableixen els següents percentatges de deducció per inversió
en habitatge habitual en el tram autonòmic:
a) Amb caràcter general, el 3,45%, llevat dels supòsits que s’estableixen en l’apartat
2.2, en què el percentatge serà del 6,45%.
b) Quan es tracti d’obres d’adequació de l’habitatge habitual per persones amb
discapacitat a què es refereix el número 4 de l’article 68.1 de la Llei 35/2006, el 8,6%.
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2.2 Només poden aplicar el percentatge incrementat establert a la lletra a de l’apartat
anterior els contribuents que compleixen alguna de les condicions següents:
a) Tenir trenta-dos anys o menys en la data de meritació de l’impost, sempre que
la seva base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no sigui superior a
30.000 euros. En el cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera
individual per a cadascun dels contribuents que tingui dret a la deducció per haver
realitzat inversions en l’habitatge habitual durant l’exercici.
b) Haver estat a l’atur durant cent vuitanta-tres dies o més durant l’exercici.
c) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
d) Formar part d’una unitat familiar que inclogui almenys un fill en la data de meritació
de l’impost.
2.3 Als efectes de l’aplicació d’aquesta deducció, de conformitat amb l’article 94 de
la Llei general tributària, les entitats gestores de la Seguretat Social han de facilitar
la informació relativa a les persones que han estat a l’atur més de cent vuitanta-tres
dies durant l’exercici”.

Article 15. Deduccions en la quota per donacions a determinades entitats
Amb efectes de l’1 de gener de 2007, es modifica l’article 14 de la Llei 21/2005, de 29
de desembre, de mesures financeres, que passa a tenir la redacció següent:
“Article 1
Deduccions en la quota de l’IRPF per donacions a determinades entitats
1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, es pot aplicar, juntament amb la reducció percentual
que correspongui sobre l’import total de les deduccions de la quota establertes per
la Llei de l’Estat reguladora de l’impost, una deducció per donatius a favor de l’Institut
d’Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la
llengua catalana i que figurin en el cens d’aquestes entitats que elabora el Departament
competent en matèria de política lingüística. També són objecte d’aquesta deducció
els donatius que es facin a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes
que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la
innovació tecnològics. L’import de la deducció es fixa en el 15% de les quantitats
donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
2. La deducció establerta per aquest article resta condicionada a la justificació
documental adequada i suficient dels pressupòsits de fet i dels requisits que en
determinin l’aplicabilitat. En particular, les entitats beneficiàries d’aquests donatius
han de trametre a la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i
Finances, dins els primers vint dies de cada any, una relació de les persones físiques
que han efectuat donatius durant l’any anterior, amb la indicació de les quantitats
donades per cadascuna d’elles”.
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Secció segona. Impost sobre successions i donacions

Article 16. Deducció en la donació de quantitats destinades a l’adquisició del
primer habitatge habitual del descendent
Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 31/2002, del 30 de
desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera
següent:
“b) El donatari no pot tenir més de trenta-dos anys i la base imposable total, menys
els mínims personal i familiar, en la seva darrera declaració de l’impost sobre la renda
de les persones físiques no pot ésser superior a 30.000 euros.”

Secció tercera. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Article 17. Tipus de gravamen en l’adquisició de l’habitatge habitual per famílies
nombroses
Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, que passa a tenir la redacció següent:
“b) La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars,
corresponents als membres de la família nombrosa en la darrera declaració de
l’impost sobre la renda de les persones físiques no ha d’excedir de 30.000 euros.
Aquesta quantitat s’ha d’incrementar de 12.000 euros per cada fill que excedeixi del
nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui
la condició legal de nombrosa”.

Article 18. Tipus de gravamen en l’adquisició de l’habitatge habitual per a
minusvàlids
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures
fiscals i administratives, que passa a tenir la redacció següent:
“2. És un requisit per a l’aplicació d’aquest tipus que la suma de les bases imposables
totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de la unitat
familiar en la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques
no excedeixi els 30.000 euros.”

Article 19. Tipus de gravamen en l’adquisició de l’habitatge habitual per joves
Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de
mesures fiscals i administratives, que passa a tenir la redacció següent:
“1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de constituir
l’habitatge habitual del subjecte passiu és del 5% si en la data de meritament de
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l’impost aquest té trenta-dos anys o menys, sempre que la base imposable total,
menys el mínim personal i familiar en la seva darrera declaració de l’impost sobre la
renda de les persones físiques no excedeixi els 30.000 euros”.

Article 20. Tipus de gravamen dels documents notarials
Es modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i
administratives, que resta redactat de la manera següent:
“ Article 7. Tipus de gravamen dels documents notarials
Els documents notarials a què fa referència l’article 31.2 del text refós de la Llei
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1993, del 24 de setembre, tributen segons els tipus de
gravamen següents:
a) El 0,1%, en el cas de documents d’adquisició d’habitatges declarats protegits, i
també dels documents del préstec hipotecari atorgat per a adquirir-los.
b) L’1,5%, en el cas de documents en què s’hagi renunciat a l’exempció en l’IVA
conformement al que disposa l’article 20.2 de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
c) El 0,1%, en el cas de documents que formalitzin la constitució i la modificació
de drets reals a favor d’una societat de garantia recíproca amb domicili social a
Catalunya.
d) El 0,5%, en el cas de documents que formalitzin la constitució i la modificació
de préstecs hipotecaris atorgats a favor de contribuents de 32 anys o menys per a
l’adquisició de llur habitatge habitual, sempre que la base imposable total, menys el
mínim personal i familiar en la seva darrera declaració de l’impost sobre la renda de
les persones físiques no excedeixi els 30.000 euros.
e) L’1%, en el cas d’altres documents.”

Capítol III - Altres mesures fiscals

Article 21. Obligació de presentació de documents als efectes de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’impost sobre
successions i donacions
S’entendrà complerta l’obligació de presentació dels documents comprensius
dels fets imposables de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de l’impost sobre successions i donacions, en aquells casos en què,
de conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 12/2004, de 27 de
desembre, de mesures financeres i la corresponent normativa de desplegament
reglamentari, hagi estat presentada per via telemàtica dins de termini la declaració
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informativa de l’escriptura corresponent per part del notari autoritzant de la
mateixa.

TÍTOL II - MESURES RELATIVES AL RÈGIM JURÍDIC DE LES FINANCES PÚBLIQUES
Capítol I - Gestió Financera

Article 22. Sistema de tresoreria corporatiu
Amb l’objectiu d’optimitzar la gestió de tresoreria del conjunt del sector públic
de la Generalitat i d’acord amb l’article 57.3 del text refós de la Llei de Finances
Públiques, els òrgans competents en matèria de tresoreria dictaran les instruccions
corresponents per a la concreció de les mesures acordades pel Departament
d’Economia i Finances amb la finalitat de procedir a la centralització de saldos de
les entitats públiques i empreses participades majoritàriament per la Generalitat de
forma directa o indirecta.

Article 23. Facturació electrònica
El Departament d’Economia i Finances podrà dictar les disposicions necessàries per
establir els models de dades i els sistemes de transmissió, de signatura electrònica,
i d’accés i conservació que es considerin necessaris per regular l’ús de la facturació
electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic
vinculat o dependent.

Article 24. Subvencions
Es modifica la Disposició Addicional Primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre,
de mesures financeres, que resta redactada de la manera següent:
“Disposició Addicional Primera
En les subvencions i ajuts concedides per la Generalitat de Catalunya, el requisit
d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de
Catalunya i amb la Seguretat Social s’acredita mitjançant una declaració responsable
del beneficiari/a en el moment de la sol·licitud i acceptació de la subvenció o ajut
i, mitjançant la presentació de les certificacions positives emeses pels òrgans
competents en el moment del pagament de la subvenció o ajut.
Per Ordre del conseller d’Economia i Finances, i a proposta del titular del Departament
corresponent, es determinaran aquelles subvencions o ajuts que per raó del volum
previst de beneficiaris o per la seva naturalesa queden exceptuades de la presentació
de les certificacions positives acreditatives d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Si l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en base als convenis
interadministratius signats amb els organismes competents, disposa d’aquesta
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informació, previ al pagament de la corresponent subvenció o ajut, comprovarà
d’ofici si el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, no essent necessari en aquest cas que el beneficiari aporti els corresponents
certificats.
La signatura de la sol·licitud de la subvenció per part del beneficiari implica
l’autorització a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a aquesta funció
de comprovació”.

Capítol II - Normes Patrimonials

Article 25. Modificacions al Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre
1. Es modifica l’apartat 2, de l’article 12 del Text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002 de 24 de desembre
que queda redactat de la manera següent:
“2. Les cessions gratuïtes de béns immobles o drets reals sobre els mateixos poden
formalitzar-se en document administratiu, que és títol suficient per la seva inscripció
en el Registre de la Propietat; quan el cedent sigui altre Administració pública,
organisme o entitat vinculada.
2. S’incorpora un nou apartat, com a número 6, en l’article 13 del Text refós de la Llei
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002 de
24 de desembre amb el següent redactat:
“6. Les adquisicions de béns a títol onerós o drets reals sobre els mateixos poden
formalitzar-se en document administratiu, que és títol suficient per a la seva inscripció
en el Registre de la Propietat; quan el transmitent sigui una altre Administració pública,
organisme o entitat vinculada.
3. S’ incorpora un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’article 18 del Text refós de la Llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002 de 24
de desembre amb el següent redactat:
“2. Les alienacions de béns immobles poden formalitzar-se en document administratiu,
que és títol suficient per a la seva inscripció en el Registre de la Propietat; quan
l’adquirent sigui una altre Administració pública, organisme o entitat vinculada”
4. Es modifica l’apartat 6, de l’article 22 del Text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002 de 24 de desembre
que queda redactat de la manera següent:
“6. Les cessions gratuïtes de béns immobles o drets reals sobre els mateixos poden
formalitzar-se en document administratiu, que és títol suficient per la seva inscripció
en el Registre de la Propietat; quan el cessionari sigui altre Administració pública,
organisme o entitat vinculada”.
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Capítol III - Mesures d’ordre social

Article 26. Modificació de la Llei 13/2006, de 27 de juliol
S’introdueixen sis modificacions a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic.
1.- S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 4 de la Llei 13/2006, amb el següent
redactat:
“Article 4
Beneficiaris
2. Són beneficiaris de la prestació per a atendre necessitats bàsiques que s’estableix
a l’article 23 i de les prestacions econòmiques de dret de concurrència, les persones
que acreditin residir a Catalunya i haver-ho fet durant cinc anys, del quals dos hauran
de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.”
2.- Es modifica el títol i els apartats 1 i 2 de l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que passa a tenir el següent
redactat:
“Article 20
Prestació per al manteniment de despeses de la llar per a determinats col·lectius
1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a les persones que no poden atendre
amb llurs ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet
que el cònjuge o familiar fins el segon grau (de consanguinitat o afinitat), amb qui
compartien aquestes despeses ha mort. Aquesta prestació té per finalitat garantir l’ús
de l’habitatge habitual tot facilitant una vida independent.
2. Tenen dret a ser beneficiaris d’aquesta prestació els que acreditin haver de fer
front amb els seus únics ingressos al manteniment de la llar habitual que compartien
amb el cònjuge o familiar que ha mort i sempre que depenguessin econòmicament
d’aquests”
3.- Es suprimeix la lletra b) de l’apartat 6 del article 20 de la Llei 30/2006.
4.- Es modifica l’apartat 1.b) de l’article 23 de la Llei 13/2006, que queda redactat de
la manera següent:
“Article 23
Prestació per atendre necessitats bàsiques
“1.
b) Els ingressos que percep la unitat familiar o convivencial per tots els conceptes no
superen l’indicador de renda de suficiència incrementat d’un 30% per cada membre
a partir del segon.”
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5.- S’afegeix una disposició addicional segona a la Llei 13/2006, amb el següent
redactat:
“Disposició addicional segona
La situació de dependència econòmica que preveu l’article 20.2 s’acredita quan s’ha
causat dret a una prestació periòdica d’algun sistema públic de previsió que cobreixi
la contingència de mort, sens perjudici que aquesta presumpció es pugui destruir
per les dades de què disposi l’Administració competent.”
6.- Es modifica la disposició final tercera de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, que queda amb el següent redactat:
“Disposició final tercera
Pagament de les prestacions de dret subjectiu
Les prestacions de dret subjectiu previstes pels articles 20, 21 i 23 s’han de pagar
amb efectes de l’1 de gener de 2006. El termini per sol·licitar el pagament dels
endarreriments derivats d’aquest reconeixement d’efectes començarà en la data
d’entrada en vigor del Decret corresponent i finalitzarà, en tot cas, el 31 de desembre
de 2007. El termini indicat tindrà la consideració de termini de caducitat, a tots els
efectes. Les sol·licituds presentades després d’aquesta data tindran els efectes
econòmics previstos en l’article 16.4 d’aquesta Llei. Els endarreriments corresponents
a l’any 2006 s’han d’haver pagat abans del 31 de desembre de 2007, sempre i quan
la tramitació administrativa ho permeti.”

Capítol IV - Procediment i règim administratiu

Article 27. Modificació del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre
S’afegeix la disposició addicional catorzena, al Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació amb matèria d’aigües de
Catalunya, amb el redactat següent:
“Disposició addicional catorzena
Règim de la reutilització d’aigües regenerades
Les concessions o autoritzacions per a la reutilització d’aigües regenerades que
atorga l’Agència Catalana de l’Aigua poden preveure la distribució dels cabals
concedits o autoritzats entre els usuaris finals i fixar els valors màxims i mínims de les
corresponents tarifes.”

Article 28. Sancions en matèria de caça i pesca
Les infraccions administratives regulades a la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça i al
Decret 506/1971 de 25 de març pel qual s’aprova el Reglament per a la seva execució,
i a la Llei de 20 de febrer de 1942, per la qual es regula el foment i conservació de la
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pesca fluvial i al Decret de 6 d’abril de 1943 pel qual s’aprova el Reglament per a la
seva execució, són objecte de les sancions següents:
a) Infraccions molt greus : multa de 12.001 a 60.000 euros, i inhabilitació d’1 any a 3
anys per caçar o pescar.
b) Infraccions greus: multa de 3.001 a 12.000 euros i inhabilitació d’1 any per caçar
o pescar.
c) Infraccions menys greus: multes de 301 a 3.000 euros.
d) Infraccions lleus: multes de 100 a 300 euros.

Capítol V - Tarifes i prestacions patrimonials públiques

Article 29. Modificació de les quanties de determinades tarifes pels serveis generals i serveis específics que presta directament Ports de la Generalitat establertes en l’annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya:
S’incrementen en un 2% les quanties de les tarifes pels serveis generals G-1, G2, G-3 i G-5 com també pels serveis específics E-1, E-2, E-4, serveis que presta
directament Ports de la Generalitat, establerts en l’annex 1 de la Llei 5/1998, de 17
d’abril, de ports de Catalunya.

Article 30. Modificació de les quanties de les tarifes per les concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat que estableix
l’article 10 de la Llei 17/1996, de 27 de desembre, per la qual es fixen els preus
públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic:
S’incrementen en un 2% les quanties de les tarifes per les concessions C-1 i C-2 com
també per les autoritzacions administratives A-1, A-2 i A-3 establertes en l’article 10
de la Llei 17/1996, de 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que
constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic”.

Capítol VI - Modificacions en matèria d’organització i personal

Article 31. Disposicions en matèria d’organització
S’habilita al Govern de la Generalitat per tal de dictar les normes d’organització
adients per adaptar als canvis provocats per reestructuracions de departaments de
l’Administració de la Generalitat, les referències que disposicions amb rang de llei
facin a departaments o als seus òrgans en la regulació dels seus organismes o dels
seus òrgans col·legiats.

Article 32. Modificació de l’article 2 de la Llei 13/2005
Es modifiquen l’apartat k) de l’article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del
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règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 2
k) Els presidents, els directors generals, els directors executius, els gerents i els
consellers delegats de les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat
incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana, si perceben
una retribució fixa i periòdica a càrrec dels pressupostos de l’entitat o empresa
de nivell retributiu assimilable a algun dels càrrecs a què fan referència les lletres
anteriors, llevat d’altres incompatibilitats legalment previstes.

Article 33. S’addiciona un apartat 4 a la disposició addicional onzena del Decret
legislatiu 1/1997
S’addiciona un nou apartat quart a la disposició addicional onzena del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, amb el redactat següent:
“4. El dret a percebre el complement retributiu establert en l’apartat 2 d’aquesta
disposició és d’aplicació al personal funcionari de carrera i al personal estatutari que
exerceixi o hagi exercit durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions, un
càrrec directiu de l’estructura orgànica central de l’Institut Català de la Salut.”

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Règim de formalització dels negocis jurídics de bens patrimonials dels ens locals.
Les adquisicions i transmissions, a títol onerós o gratuït, de bens immobles
patrimonials dels ens locals o drets reals sobre els mateixos, poden formalitzar-se en
document administratiu que és títol suficient per inscriure’ls al Registre de la Propietat
si l’adquirent o transmitent és una altra Administració pública o un organisme o entitat
vinculats a l’Administració.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Compensacions fiscals.
Els contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual abans del 20 de gener
de 2006 i tinguessin dret a la deducció per adquisició d’habitatge, en el supòsit que
l’aplicació del règim establert en aquesta llei per a la deducció autonòmica esmentada
els resulti menys favorable que el regulat a la Llei 31/2002, de 30 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, com a conseqüència de la supressió dels
percentatges de deducció incrementats per la utilització de finançament aliè, tindran
dret a la compensació fiscal en els termes que s’estableixin en la llei de pressupostos.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix
aquesta llei, s’hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
S’autoritza al Govern perquè, en el termini d’un any, a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, refongui en un text únic la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les disposicions que la modifiquen
contingudes en la Llei 17/1997, de 24 de desembre, la Llei 25/1998, de 31 de
desembre, la Llei 4/2000, de 26 de maig, la Llei 15/2000, de 29 de desembre, la Llei
21/2001, de 28 de desembre, la Llei 9/2002, de 27 de maig, la Llei 31/2002, de 30 de
desembre, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, la Llei 12/2004, de 27 de desembre, la Llei
21/2005, de 29 de desembre i la present Llei, tot tenint en compte les actualitzacions
dels imports de les taxes establertes en les Lleis de pressupostos per als exercicis
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 amb l’encomana que la refosa comprengui
la regularització, l’aclariment i l’harmonització d’aquestes disposicions.”
Segona
S’autoritza al Govern perquè, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, refongui en un text únic, amb facultats per regularitzar, aclarir i
harmonitzar, la normativa amb rang de llei reguladora de les caixes d’estalvis.

ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
(...)

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
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