
S U M A R I

BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYADEL PARLAMENT

3. TramiTacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres 
propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres
Tram. 200-00072/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 3
Informe de la Ponència de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost p. 3

Número 594

Dijous, 10 de desembre de 2009

VIII legislatura

Setè període





Núm. 594 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de desembre de 2009

3

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Informe de la Ponència de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost

A la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Ponència de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, nomenada el dia 3 de desembre de 2009 i 
integrada pels diputats Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió; Antoni Comín 
Oliveres, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, que n’ha estat designat ponent relator; Ma-
ria Àngels Cabasés Piqué, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya; M. Ángeles Olano 
i García, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i José Domingo Domingo, del Grup Mixt, 
de conformitat amb el que estableix l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Par-
lament el dia 9 de desembre de 2009. Han assessorat la 
Ponència el lletrat Pere Sol i Ordis i l’assessor lingüístic 
Agustí Espallargues Majó, i l’ha assistida el gestor par-
lamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar el Projecte de llei de mesures fiscals 
i financeres i les esmenes presentades, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del Par-
lament, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Projecte de llei de mesures fiscals i financeres

Tram. 200-00072/08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 63213)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

De l’article 2 [del segon paràgraf, de l’apartat 3, de l’ar-
ticle 1.2-7 del capítol 11 del títol I del Text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Ca-
talunya]:

«En qualsevol cas, s’estableix una exempció de la quota 
de la taxa per a les persones amb un grau de discapa-
citat igual o superior al 33%»

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROjECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROjECTES DE LLEI

Projecte de llei de mesures fiscals i fi-
nanceres
Tram. 200-00072/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
sessió tinguda el dia 3 de desembre de 2009, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el 
Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (tram. 
200-00072/08) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Meritxell Ruiz i Isern

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Antoni Comín Oliveres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Maria Àngels Cabasés Piqué

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Ángeles Olano i García

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Laia Ortiz Castellví

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Jordi Terrades i Santacreu
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3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (3)

De l’apartat 3, de l’article 11:

«3. Per tal de facilitar l’obtenció dels permisos de pes-
ca a les Zones de Pesca Controlada, la seva expedició 
podrà realitzar-se a través d’internet, per via telefònica 
mitjançant el telèfon 012, o bé de forma presencial en 
aquells establiments que el Govern determinarà regla-
mentàriament i que seran degudament donats a conèi-
xer. A aquests efectes, el departament competent en 
matèria de pesca signarà els acords que cregui conve-
nient amb la Societat de pescadors riberenca legalment 
constituïda per gestionar l’expedició dels corresponents 
permisos.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (4)

De l’article 1 5.

5 Esmena núm. 5
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (5)

De l’article 19 (bis):

«Article 19 (bis). Deduccions en matèria d’adquisició 
i lloguer d’habitatge i en matèria de variació de tipus 
d’interès dels préstecs hipotecaris.

1.En el tram autonòmic de la quota íntegra de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, pot aplicar-se 
una deducció per adquisició d’habitatge habitual del 
25% amb una base màxima de 10.000 euros.

2.En el tram autonòmic de la quota íntegra de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, pot aplicar-se 
una deducció pel lloguer de l’habitatge habitual del 
15% de les quantitats pagades i fins a 500 euros.

3.En el tram autonòmic de la quota íntegra de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, pot aplicar-se 
una deducció del 15% de la despesa financera motivada 
per la variació dels tipus d’interès en els préstecs per 
adquisició i rehabilitació d’habitatge contractats a tipus 
d’interès variable.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (6)

De l’apartat 1, de l’article 22:

«[…] de pagament. La concessió de l’ajornament im-
plica l’obligació de satisfer l’interès de demora corres-
ponent.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

De l’apartat 2, de l’article 11:

«La quota de la taxa de permisos de zona de pesca 
controlada es la següent:

1. Salmònids amb mort

– Tarifa general: 6,65 euros

– Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 4,25 euros

– Membre federat de la societat riberenca de la Zona 
de Pesca Controlada: 3,40 euros

2. Salmònids sense mort

– Tarifa general: 4,45 euros

– Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 2,85 euros

– Membre federat de la societat riberenca de la Zona 
de Pesca Controlada: 1,75 euros

3. Intensiu amb mort

– Tarifa general: 12,10 euros

– Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 7,75 euros

– Membre federat de la societat riberenca de la Zona 
de Pesca Controlada: 6,65 euros

4. Intensiu sense mort

– Tarifa general: 6,65 euros

– Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 4,25 euros

– Membre federat de la societat riberenca de la Zona 
de Pesca Controlada: 3,40 euros

5. Ciprínids (Diari)

– Tarifa general: 3,40 euros

– Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 2,15 euros

– Membre federat de la societat riberenca de la Zona 
de Pesca Controlada: 1,25 euros

6. Ciprínids (anual)

– Tarifa general: 16,45 euros

– Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 10 euros

– Membre federat de la societat riberenca de la Zona 
de Pesca Controlada: 7,70 euros.»
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12 Esmena núm. 12
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (12)

De la Disposició addicional Cinquena:

«Cinquena. Presentació del projecte de llei de l’impost 
de successions i donacions.

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern ha de presentar al Parlament 
el projecte de llei de regulació de l’impost de successi-
ons i donacions, que inclourà la supressió de l’esmentat 
impost en les transmissions «mortis causa» entre còn-
juges o entre pares i fills.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (13)

De la Disposició addicional Sisena:

«Sisena. Presentació del projecte de llei de reforma de 
la Sindicatura de Comptes.

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern ha de presentar al Parla-
ment el projecte de llei de reforma de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, amb l’objectiu d’enfortir les 
funcions de fiscalització i control econòmico-comptable 
sobre el sector públic i dotar-la dels mitjans necessaris 
per garantir el principi de transparència exigible en la 
gestió pública.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (15)

De la Disposició addicional Vuitena:

«Vuitena. Adequació a la normativa comunitària de la 
legislació vigent sobre equipaments comercials.

Abans de finalitzar l’any 2009, el Govern ha de presen-
tar a la Cambra el projecte de llei d’adequació de la Llei 
18/2005 d’Equipaments Comercials a les previsions de 
la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis 
en el mercat interior, per tal que pugui entrar en vigor 
a més tardar abans de finalitzar el primer trimestre de 
2010.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (16)

De l’apartat 8, de la Disposició derogatòria:

«8. Es deroga l’article 4 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (7)

Del segon paràgraf, de l’apartat 1, de l’article 22:

«Igualment, i sempre que concorrin les mateixes cir-
cumstàncies esmentades en el paràgraf anterior, els 
òrgans de l’Agència Tributària de Catalunya poden fa-
cilitar al contribuent, a elecció seva, el fraccionament 
del pagament de les liquidacions sense càrrec, fins a 
un màxim de dos anys i pagaderes de forma mensual, 
trimestral o semestral.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8)

De l’apartat 2, de l’article 22:

«2. L’ajornament o el fraccionament a què es […].»

9 Esmena núm. 9
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (9)

De la Secció Quarta, del Capítol 11, del Títol I:

«Secció Quarta. Actes jurídics Documentats

Article 23 (bis).

L’impost d’Actes jurídics Documentats tributa al tipus 
del 0,1% en els casos de constitució i modificació de 
drets reals de garantia a favor de les societats de garan-
tia recíproca amb domicili social a Catalunya:»

10 Esmena núm. 10
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (10)

De l’article 28 [De l’apartat 2 de la Disposició addi-
cional Cinquena de la Llei 1 /2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya]:

«[…] el termini màxim per a resoldre i notificar els 
procediments de la seva competència, sense que aquest 
termini pugui superar els sis mesos. En tot cas […]»

11 Esmena núm. 11
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (11)

De la Disposició addicional Quarta:

«Quarta. Presentació del projecte de llei de caça.

El Govern, en el termini màxim de sis mesos i en com-
pliment del que disposa l’article 1 19. 1 de la de la Llei 
orgànica 6/2006, de 29 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, presentarà al Parlament el 
projecte de llei de caça.»
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Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 63326)

22 Esmena núm. 22
De supressió
G. Mixt (1)

Artículo 1

Se suprime del artículo 1.

23 Esmena núm. 23
De supressió
G. Mixt (2)

Artículo 15

Se suprime el artículo 15.

24 Esmena núm. 24
De supressió
G. Mixt (3)

Artículo 16

Se suprime el artículo 16.

25 Esmena núm. 25
De modificació
G. Mixt (4)

Artículo 26.1

Se modifica en el punto primero el redactado señalado 
en negrita:

«1. La desafectació dels béns de domini públic de la 
Generalitat de Catalunya correspon al Departament 
d’Economia i Finances, si llur valor segons taxació pe-
ricial no excedeix de tres milions d’euros i al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament 
d’Economia i Finances, si supera d’aquesta quantitat. En 
ambdós casos és prèvia la instrucció de l’expedient pel 
Departament d’Economia i Finances, on s’ha d’acredi-
tar que no és necessària l’afectació a l’ús general o als 
serveis públics»

26 Esmena núm. 26
De modificació
G. Mixt (5)

Artículo 26.3

Se modifica el párrafo tercero del tercer punto, que que-
da redactado como sigue:

«S’ha de donar compte al Parlament dels expedients 
d’alienació de béns immobles de valor superior a 
3.000.000 euros»

16 Esmena núm. 16
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (17)

L’actual apartat 8 de la Disposició derogatòria passa a 
ser l’apartat 9.

Esmenes al preàmbul del projecte de llei de me-
sures Fiscals i financeres:

17 Esmena núm. 17
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (18)

Del segon paràgraf:

«[…] així com l’aprovació d’un taxa de drets de con-
cessió de les autoritzacions de treball per a les persones 
estrangeres, la qual s’inscriu en el marc de l’Acord de 
traspàs a la Generalitat de les funcions i serveis en ma-
tèria d’immigració.»

18 Esmena núm. 18
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (19)

Del tercer paràgraf:

«[…] es creen tres noves deduccions […].»

19 Esmena núm. 19
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (20)

«[…] Borsari. I finalment una darrera en matèria d’ad-
quisició i lloguer d’habitatge.»

20 Esmena núm. 20
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (21)

«[…] i donacions, o el possible fraccionament en paga-
ments mensuals, trimestrals o semestrals.»

21 Esmena núm. 21
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (22)

Del desè paràgraf:

«[…] vuit disposicions addicionals»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados 
de veintiún o más años, cónyuges, ascendientes y adop-
tantes: 50.000 euros.

Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y 
tercer grados, ascendientes y descendientes por afini-
dad: 25.000 euros.

Grupo IV: En las adquisiciones por colaterales de cuar-
to grado, grados más distantes y extraños, no se aplica 
ninguna reducción por razón de parentesco.

b. Junto con la reducción que pudiese corresponder en 
función del grado de parentesco con el causante, en 
las adquisiciones por personas con disminución física, 
psíquica o sensorial, en grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, se aplica una reducción de 300.000 
euros. Si el grado de minusvalidez es igual o superior 
al 65%, la reducción es de 600.000 euros. Al efecto, 
los grados de minusvalidez son los que se establecen 
de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 
148 del texto refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio.

c. Con independencia de las reducciones a que hacen 
referencia las letras a y b, se aplica una reducción del 
100%, con un límite de 20.000 euros, sobre las can-
tidades percibidas por los beneficiarios de contratos 
de seguros sobre la vida, cuando su parentesco con la 
persona contratante muerta sea el de cónyuge, ascen-
diente, descendiente, adoptante o adoptado. En el caso 
de seguros colectivos o contratados por las empresas en 
favor de sus trabajadores, debe atenderse el grado de 
parentesco entre la persona asegurada y la beneficiaria. 
La reducción es única por sujeto pasivo, cualquiera que 
sea el número de contratos de seguro de vida de los cua-
les sea beneficiario. En el caso de que tenga derecho al 
régimen de bonificaciones y reducciones que establece 
la disposición transitoria cuarta de la Ley del Estado 
29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre suce-
siones y donaciones, el sujeto pasivo puede optar entre 
aplicar este régimen o la reducción que se establece en 
este apartado.

d. Sin perjuicio de las reducciones que sean proceden-
tes de acuerdo con las letras a, b y c, en las adqui-
siciones mortis causa que correspondan al cónyuge, 
a los descendientes o adoptados, a los ascendientes o 
adoptantes o a los colaterales hasta el tercer grado del 
causante, se puede aplicar en la base imponible una 
reducción del 97% sobre el valor de los bienes y los 
derechos siguientes, en los términos y las condiciones 
que se especifican:

Primero. El valor neto de los elementos patrimoniales 
afectos a una empresa individual o a una actividad pro-
fesional del causante. Tambien se aplica la reducción 
respecto a los bienes del causante utilizados en el de-
sarrollo de la actividad empresarial o profesional del 
cónyuge superviviente, cuando éste sea el adjudicatario 
de los bienes.

Segundo. Las participaciones en entidades, con cotiza-
ción o sin cotización en mercados organizados, por la 
parte que corresponda a la proporción existente entre 
los activos necesarios para el ejercicio de la actividad 

27 Esmena núm. 27
De modificació
G. Mixt (6)

Artículo 28

Se modifica el redactado señalado en negrita:

«2. Els estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya regulada per aquesta Llei han 
de fixar el termini per a la resolució dels procediments 
de la seva competència. En tot cas, els informes relatius 
al professorat lector i el professorat col·laborador s’han 
d’emetre en el termini màxim de sis mesos, informe que 
serà emès en tot cas. Les acreditacions de recerca i de 
recerca avançada s’han d’expedir en el termini màxim 
de sis mesos, en tot cas»

28 Esmena núm. 28
De supressió
G. Mixt (7)

Artículo 35

Se suprime el artículo 35.

29 Esmena núm. 29
De supressió
G. Mixt (8)

Disposición adicional tercera

Se suprime la disposición adicional tercera.

30 Esmena núm. 30
De supressió
G. Mixt (9)

Disposición final primera

Se suprime la disposición final primera.

31 Esmena núm. 31
D’addició
G. Mixt (10)

Se añade la siguiente disposición final que modifica los 
artículos 2 y 4 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, 
de Medidas Fiscales y Administrativas.

«Artículo 2. Reducciones de la base imponible.

1. En las adquisiciones mortis causa, incluidas las de 
los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, la base 
liquidable se obtiene mediante la aplicación sobre la 
base imponible de las reducciones siguientes, las cuales 
sustituyen a las del Estado que sean análogas:

a. La que corresponda de las incluidas en los grupos 
siguientes:

Grupo I: Adquisiciones por descendientes y adoptados 
menores de veintiún años: 50.000 euros, más 15.000 
euros por cada año menos de los veintiuno que tenga el 
causahabiente, hasta el límite de 300.000 euros.
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el causante o la causante durante los dos años anteri-
ores a la muerte de este.

Se considera vivienda habitual la que se ajusta a la de-
finición y a los requisitos establecidos por la normativa 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La 
vivienda, un trastero y hasta dos plazas de aparcami-
ento pueden considerarse conjuntamente como vivienda 
habitual, pese a que no hayan sido adquiridos de forma 
simultánea en unidad de acto, si están situados en el 
mismo edificio o complejo urbanístico y se encuentran, 
en el momento de la transmisión, a disposición de sus 
titulares, sin haber sido cedidos a terceros.

Si en el momento de la realización del hecho imponible 
el causante tenía la residencia efectiva en otro domicilio 
del que no era titular, también tiene la consideración de 
vivienda habitual aquella que tenía esta consideración 
hasta cualquier día de los dos años anteriores a la mu-
erte del causante, siempre que la vivienda no haya sido 
cedida a terceros en el período mencionado.

Cuarto. Las fincas rústicas de dedicación forestal que 
dispongan de un plan técnico de gestión y mejora fo-
restal aprobado por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca o por el Departamento de Medio 
Ambiente. También se aplica la reducción si el men-
cionado plan forestal es aprobado dentro del plazo de 
presentación voluntaria establecido por el Reglamento 
del impuesto.

Quinto. Los bienes culturales de interés nacional y los 
bienes muebles catalogados calificados e inscritos de 
acuerdo con la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
patrimonio cultural catalán; los bienes inscritos y cata-
logados del patrimonio histórico o cultural de las otras 
comunidades autónomas, de acuerdo con la normativa 
específica que los regula, y los bienes comprendidos en 
los apartados 1 y 3 del artículo 4 de la Ley del Estado 
19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimo-
nio. En cuanto a la obra propia de los artistas a que se 
refiere el artículo 4.3.b de la Ley del Estado 19/1991, la 
reducción es aplicable cuando el causante era el propio 
artista.

Sexto. Las reducciones establecidas por esta letra d se 
aplican en el caso de adquisición tanto de la plena o 
nuda propiedad como de cualquier otro derecho sobre 
los bienes afectados.

Séptimo. El disfrute definitivo de la reducción estable-
cida por el apartado primero de esta letra d queda con-
dicionado al mantenimiento del ejercicio de la misma 
actividad y de la titularidad y la afectación a ésta de 
los mismos bienes y derechos, o sus subrogados con 
un valor equivalente, en el patrimonio del adquirente 
durante los cinco años siguientes a la muerte del cau-
sante, a menos que éste muriese dentro de este plazo. 
También el disfrute definitivo de la reducción estable-
cida en los apartados segundo y tercero de esta letra d 
queda condicionado al mantenimiento de la adquisición 
en el patrimonio del adquirente en el plazo indicado 
anteriormente, con la misma excepción.

Octavo. En cuanto a la reducción establecida por el 
apartado cuarto, el disfrute definitivo de ésta queda 
condicionado al mantenimiento de la titularidad de la 

empresarial o profesional, minorados con el importe de 
las deudas que derivan de ellos, y el valor del patrimo-
nio neto de la entidad. Para disfrutar de esta reducción, 
deben cumplirse los requisitos siguientes:

a. Que la entidad no tenga por actividad principal la 
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se 
entiende que una entidad no gestiona un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, ejerce una 
actividad empresarial cuando, por aplicación de lo que 
establece el artículo 75 de la Ley del Estado 43/1995, de 
27 de diciembre, del impuesto sobre sociedades, dicha 
entidad no cumple las condiciones para que se consi-
dere que más de la mitad de su activo está constituido 
por valores o es de mera tenencia de bienes.

b. Que, cuando la entidad tenga forma societaria, no 
concurran los supuestos establecidos por el artículo 75 
de la Ley del Estado 43/1995, de 27 de diciembre, del 
impuesto sobre sociedades, excepto el que establece la 
letra b, número 1, de dicho artículo.

c. Que la participación del causante en el capital de la 
entidad fuese al menos del 5%, computado de forma 
individual, o del 20%, conjuntamente con el cónyuge, 
los ascendientes, los descendientes o los colaterales de 
segundo grado, tanto por consanguinidad como por 
afinidad o adopción.

d. Que el causante hubiera ejercido efectivamente fun-
ciones de dirección en la entidad, tarea por la cual 
percibiera una remuneración que representara más del 
50% de la totalidad de sus rendimientos de actividades 
económicas y del trabajo personal. A efectos de dicho 
cálculo, no deben computarse entre los rendimientos 
de actividades económicas y del trabajo personal los 
rendimientos de la actividad económica a que se refiere 
el apartado primero. Cuando una misma persona sea 
titular de participaciones en varias entidades en las que 
desarrolle tareas directivas retribuidas y siempre que 
concurran las condiciones establecidas por las letras 
a, b y c, por el cálculo del porcentaje que representa 
la remuneración por las funciones directivas ejercidas 
en cada entidad respecto a la totalidad de los rendi-
mientos del trabajo y por actividades económicas del 
causante, no deben incluirse los rendimientos derivados 
del ejercicio de las funciones de dirección en las demás 
entidades. Si la participación en la entidad es conjunta 
con alguna o algunas de las personas a que se refiere la 
letra c, las funciones de dirección y las remuneraciones 
que derivan de las mismas deben cumplirse al menos en 
una de las personas del grupo de parentesco.

Tercero. La vivienda habitual del causante o la causan-
te. Esta reducción tiene un límite de 600.000 euros por 
el valor conjunto de la vivienda. Este límite conjunto 
debe prorratearse entre los sujetos pasivos en propor-
ción a su participación. Como resultado del prorrateo, 
el límite individual por cada sujeto pasivo no puede ser 
inferior a 200.000 euros.

Esta reducción es aplicable al cónyuge, a los descen-
dientes o adoptados y a los ascendientes o adoptantes; 
los parientes colaterales, para disfrutar de esta reduc-
ción por adquisición de la vivienda habitual, deben ser 
mayores de sesenta y cinco años y haber convivido con 
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finca en el patrimonio del adquirente durante los cinco 
años siguientes a la muerte del causante, a menos que, 
a su vez, muriese el adquirente dentro de este plazo.

Noveno. En cuanto a la reducción establecida por el 
apartado quinto, su disfrute definitivo queda condici-
onado al mantenimiento de la titularidad de los bienes 
adquiridos en el patrimonio del adquirente durante los 
cinco años siguientes a la muerte del causante, a menos 
que, a su vez, aquél falleciera el adquirente dentro de 
este plazo o los adquiera la Generalidad.

Décimo. El causahabiente no puede hacer actos de 
disposición y operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración 
sustancial del valor de la adquisición.

Undécimo. En el caso de incumplimiento de los requi-
sitos a que se refieren los apartados séptimo, octavo, 
noveno y décimo, el sujeto pasivo debe pagar, dentro 
del plazo reglamentario de declaración-liquidación 
correspondiente a actos de transmisión ínter vivos, la 
parte del impuesto que se haya dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada junto con los 
intereses de demora acreditados.

2. Si unos mismos bienes o derechos, en un período 
máximo de diez años, fuesen objeto de dos o más trans-
misiones mortis causa en favor del cónyuge, de los des-
cendientes, de los ascendientes, de los adoptantes o de 
los adoptados, en la segunda y ulteriores transmisiones 
se debe practicar en la base imponible, con carácter 
alternativo, la más favorable de las dos reducciones 
siguientes:

a. Una reducción en una cuantía equivalente al importe 
de las cuotas del impuesto sobre sucesiones y donaci-
ones satisfechas por razón de las transmisiones mortis 
causa precedentes.

b. La reducción que resulte en función de la escala si-
guiente:

Primero. Reducción del 50% del valor real de los bi-
enes y los derechos, cuando la segunda o la ulterior 

transmisión se haya producido dentro del año natural 
siguiente contado desde la fecha de la primera o la an-
terior transmisión.

Segundo. Reducción del 30% del valor real de los bi-
enes y los derechos, cuando la segunda o la ulterior 
transmisión mortis causa se haya producido después 
del primer año y antes del transcurso de cinco años 
naturales contados desde la fecha de la primera o la 
anterior transmisión.

Tercero. Reducción del 10% del valor real de los bienes 
y los derechos, cuando la segunda o la ulterior transmi-
sión se haya producido después de los cinco años na-
turales siguientes a la fecha de la primera o la anterior 
transmisión mortis causa.

Cuarto. En el caso de que las reducciones a que se 
refieren los puntos primero, segundo y tercero de esta 
letra recaigan sobre bienes y derechos a los cuales sea 
aplicable lo que dispone la letra d del apartado 1, el 
porcentaje de reducción sólo se aplica al remanente no 
afectado del valor del bien o el derecho.

3. La aplicación de las reducciones a que hace referen-
cia el apartado 2 queda condicionada a que, por razón 
de la primera o la anterior adquisición mortis causa, se 
haya producido una tributación efectiva en concepto del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, y se entiende 
sin perjuicio de las reducciones que correspondan. En 
cualquier caso, se admite la subrogación de bienes o de-
rechos siempre y cuando se acredite fehacientemente.

Artículo 4. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria por el impuesto sobre sucesiones 
y donaciones se obtiene aplicando a la cuota íntegra 
el coeficiente multiplicador que corresponda de los 
que se indican a continuación, establecidos en fun-
ción del patrimonio preexistente del contribuyente y 
del grupo, según el grado de parentesco, indicado en 
el artículo 2:

Patrimonio preexistente Grupos del artículo 2
-
Euros  I y II III IV

De 0 a 402.700 0 1,0000 1,5882
De más de 402.700 a 2.007.400 0 1,0500 1,6676
De más de 2.007.400 a 4.020.800 0 1,1000 1,7471
Más de 4.020.800 0 1,2000 1,9059

2. Cuando la diferencia entre la cuota tributaria ob-
tenida por la aplicación del coeficiente multiplicador 
que corresponde y la que resulta de aplicar a la misma 
cuota íntegra el coeficiente multiplicador inmediato 
inferior es mayor que la que existe entre el importe del 
patrimonio preexistente tenido en cuenta para la liqui-
dación y el importe máximo del tramo de patrimonio 
preexistente que motiva la aplicación del mencionado 

coeficiente multiplicador inferior, aquélla se reduce en 
el importe del exceso».

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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del causant utilitzats en el desenvolupament de l’activi-
tat empresarial o professional del cònjuge sobrevivent, 
quan aquest sigui l’adjudicatari dels béns.

Aquesta reducció limitarà l’aplicació de les reduccions 
de la lletra a) fins: 18.000 euros.

Segon. Les participacions en entitats, amb cotització o 
sense cotització en mercats organitzats […]

d) Que el causant hagués exercit […] almenys en una 
de les persones del grup de parentiu.

Aquesta reducció limitarà l’aplicació de les reduccions 
de la lletra a) fins: 18.000 euros.

Tercer. L’habitatge habitual del causant o la causant. 
[…]

Aquesta reducció és aplicable al cònjuge, als descen-
dents i als ascendents; els parents col·laterals […]

Si en el moment de la realització del fet imposable […] 
sempre que l’habitatge no hagi estat cedit a tercers en 
el període esmentat. En el cas dels majors de 75 anys 
i els declarats dependents segons la llei 39/2006 de 14 
de desembre de 2006 de Promoción de la Autonomía 
personal y Atención a les personas en situación de de-
pendencia, l’habitatge ha pogut estar cedit a tercers en 
el període esmentat.

[…]

2. Si uns mateixos béns o drets, en un període màxim de 
deu anys, fossin subjecte de dues o més transmissions 
mortis causa en favor del cònjuge, dels descendents, dels 
ascendents, en la segona i ulteriors transmissions […]

2. MODIFICACIó DE L’ARTICLE 3 DE LA LLEI 21/2001, DE 28 
DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS I ADMInISTRATI-
VES, En LA REDACCIó VIGEnT, QUE QUEDA REDACTAT:

Article 3. Tarifa

[…]:

La quota íntegra de l’impost sobre successions i dona-
cions s’obté aplicant a la base liquidable, calculada 
segons el que disposa l’article 2 d’aquesta Llei, l’escala 
següent:

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63339)

32 Esmena núm. 32
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

Addició d’un nou article (nou article 20), a una sec-
ció nova Impost sobre successIons I donacIons (nova 
segona) del capítol trIbuts cedIts al Títol I mesures 
fIscals, després de la Secció Primera Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques:

«ARTICLE 20. IMPOST SOBRE SUCCESSIOnS I DOnACIOnS

1. MODIFICACIó DE L’ARTICLE 2 DE LA LLEI 21/2001, DE 28 
DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS I ADMInISTRATI-
VES, En LA REDACCIó VIGEnT, QUE QUEDA REDACTAT:

Article 2. Reduccions de la base imposable

1. En les adquisicions mortis causa, incloses les dels 
beneficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, la base 
liquidable s’obté mitjançant l’aplicació sobre la base 
imposable de les reduccions següents, les quals substi-
tueixen les de l’Estat que siguin anàlogues:

a) La que correspongui de les incloses en els grups se-
güents:

Grup I: adquisicions per descendents menors de vint-i-
un anys: 200.000 euros, més 33.000 euros per cada any 
de menys de vint-i-un que tingui el causahavent, fins al 
límit de 464.000 euros.

Grup II: adquisicions per fills de vint-i-un anys o més: 
200.000, cònjuges: 250.000 euros, resta de descen-
dents: 100.000, ascendents: 50.000 euros. En el cas de 
majors de 75 anys, com a mínim: 150.000 euros.

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer 
grau, ascendents i descendents per afinitat: 25.000 eu-
ros. En el cas de majors de 75 anys: 75.000 euros.

Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart 
grau, graus més distants i estranys, no s’aplica cap re-
ducció per raó de parentiu.

a) bis Pels grups I, II i III les reduccions seran del 50% 
en el cas d’aplicar-se la reducció per habitatge habitual 
de l’apartat d) Tercer.

[…]

c) Amb independència de les reduccions a què fan refe-
rència les lletres a i b, s’aplica una reducció del 100%, 
amb un límit de 30.000 euros, sobre les quantitats per-
cebudes […] descendent. En el cas […]

d) Sens perjudici de les reduccions que siguin proce-
dents d’acord amb les lletres a, b i c, en les adquisi-
cions mortis causa que corresponguin al cònjuge, als 
descendents, als ascendents o als col·laterals fins […] 
s’especifiquen:

Primer. El valor net dels elements patrimonials afectes 
a una empresa individual o a una activitat professional 
del causant. També s’aplica la reducció respecte als béns 
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Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
Fins a euros Euros Fins a euros %

 0,00 0 40.000 9%
 40.000 3.600 40.000 14%
 80.000 9.200 80.000 19%
 160.000 24.400 240.000 24%
 400.000 82.000 400.000 28%
 800.000 194.000 En endavant 32%

3. MODIFICACIó DE LA DISPOSICIó ADDICIOnAL DE LA 
LLEI 19/1998, DE 28 DE DESEMBRE, SOBRE SITUACIOnS 
COnVIVEnCIALS D’AJUDA MúTUA, APARTAT 1, QUE QUE-
DA REDACTAT:

Disposició addicional

1. Dins l’àmbit de competències assumides per la Ge-
neralitat en el marc de la Llei 14/1996, de 30 de de-
sembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats 
autònomes i de mesures fiscals complementàries, les 
situacions de convivència d’ajuda mútua tenen, en re-
lació amb l’impost de successions i donacions i respecte 
a les adquisicions mortis causa d’un dels convivents en 
l’herència de l’altre, l’assimilació a resta de descendents 
del II Grup.

4. LES MODIFICACIOnS COnTEMPLADES En ELS APARTATS 
1, 2 I 3 EnTRARAn En VIGOR L’1 DE GEnER DE 2010.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Esmenes presentades pel Grup Mixt (diputat José Do-
mingo) (reg. 63343)

33 Esmena núm. 33
De modificació
G. Mixt (1)

Es modifica l’article 13 que passa a tenir la redacció 
següent:

«[…] L’import de la quota és el següent:

»1. Proves per a l’obtenció dels certificats de nivell bàsic, 
elemental i intermedi: 13 euros.

»2. Proves per a l’obtenció dels certificats de suficiència 
i superior: 20 euros.»

34 Esmena núm. 34
D’addició
G. Mixt (2)

Addicció d’un nou apartat 27.1-3.g) a l’article 16 amb la 
redacció següent:

«[…] Article 27.1-3. Exempcions i bonificacions

»1. Estan exempts del pagament de la taxa per a la ins-
cripció a les proves d’accés a la universitat en les seves 
diferents modalitats els col·lectius següents:

[…] g) Les persones en situació d’atur.»

35 Esmena núm. 35
De modificació
G. Mixt (3)

Es modifica l’article 18.1 que passa a tenir la redacció 
següent:

«[…] el contribuent es pot aplicar una deducció del 15 
per 100 de les quantitats invertides durant l’exercici en 
l’adqui sició d’accions o participacions socials […]»
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39 Esmena núm. 39
D’addició
G. Mixt (7)

Addicció d’un nou article 19 quater dins de la secció 
primera del Capítol II.

«ARTICLE 19 QUATER. DEDUCCIÓ PER DESPESES DE PER-
SONES DEPENDENTS

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part cor-
responent a la comunitat autònoma de la quota íntegra 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el 
contribuent que tingui reconegut algun dels graus de 
dependència per a realitzar les activitats bàsiques de 
la vida diària conforme estableix la Llei de Promoció 
de l’Autonomia personal i Atenció a les Persones en 
situació de Dependència i els familiars que convisquin 
amb el, podran deduir fins a un màxim de 3000 euros 
per les despeses derivades de l’atenció a la persona de-
penent.»

40 Esmena núm. 40
D’addició
G. Mixt (8)

Addicció d’un nou article 19 quinquies dins de la secció 
primera del Capítol II.

«ARTICLE 19 QUInQUIES. DEDUCCIó En LA QUOTA PER 
COMPROMISOS AGROAMBIEnTALS, DE BEnESTAR AnI-
MAL, D’InVERSIOnS nO PRODUCTIVES DEL COnTRACTE 
GLOBAL D’EXPLOTACIó I PER COMPEnSACIó DE DIFICUL-
TATS nATURALS

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part 
corresponent a la comunitat autònoma de la quota ín-
tegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
el contribuent es pot deduir el 4,54% de les quantitats 
percebudes de la Generalitat de Catalunya pel com-
pliment, en el marc del contracte global d’explotació, 
amb les mesures agroambientals, de benestar animal 
en ramaderia ecològica, d’inversions no productives en 
xarxa natura 2000 i zones de muntanya i, indemnització 
compensatòria en zones de muntanya i indemnització 
compensatòria en zones desfavorides fora de les de 
muntanya.

el 4,54% de les quantitats percebudes de la Generalitat 
de Catalunya per les indemnitzacions per limitacions 
a l’activitat agrícola o ramadera que s’estableixin per 
a les explotacions agràries incloses en la xarxa natura 
2000 a Catalunya.»

41 Esmena núm. 41
De modificació
G. Mixt (9)

Es modifica l’article 22.2 que passa a tenir la redacció 
següent:

«2. L’ajornament a què es refereix el paràgraf anterior 
té caràcter excepcional i només es podrà sol·licitar en 
relació amb les quotes de l’impost sobre successions i 

36 Esmena núm. 36
De modificació
G. Mixt (4)

Es modifica l’article 19.1 que passa a tenir la redacció 
següent:

«[…] el contribuent es pot aplicar una deducció del 15 
per 100 de les quantitats invertides durant l’exercici 
en l’adqui sició d’accions com a conseqüència d’acords 
d’ampliació de capital […]»

37 Esmena núm. 37
D’addició
G. Mixt (5)

Addicció d’un nou article 19 bis dins de la secció pri-
mera del Capítol II.

«ARTICLE 19 BIS. DEDUCCIÓ PER LLOGUER DE L’HABITATGE 
HABITUAL.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part cor-
responent a la comunitat autònoma de la quota íntegra 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el 
contribuent es pot deduir el 10%, fins a un màxim de 
300 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el pe-
ríode impositiu en concepte de lloguer de l’habitatge 
habitual, sempre que compleixi els requisits següents:

a) Que es trobi en alguna de les situacions següents:

– Tenir quaranta anys o menys en la data d’import de 
l’impost.

– Haver estat a l’atur durant cent vuitanta-tres dies o 
més durant l’exercici.

– Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 
65%.

– Ser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més.»

38 Esmena núm. 38
D’addició
G. Mixt (6)

Addicció d’un nou article 19 ter dins de la secció pri-
mera del Capítol II.

«ARTICLE 19 TER. DEDUCCIÓ PER PRIMERA ACTIVITAT EM-
PRESARIAL O PROFESSIONAL

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part cor-
responent a la comunitat autònoma de la quota íntegra 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el 
contribuent es pot deduir un 5% de la inversió efectuada 
en l’inici de la primera activitat empresarial o professio-
nal d’aquells contribuents que tinguin trenta-cinc anys o 
menys, amb un màxim de 3.000 euros de deducció.»
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ven han de complir-se almenys en una de les persones 
del grup de parentiu. El compliment d’aquest requisit 
s’haurà de valorar a la data del meritament.

A efectes de l’aplicació d’aquesta reducció es computa-
ran en tot cas com actius necessaris per a l’exercici de 
l’activitat empresarial o professional aquells que com-
pleixin les condicions establertes en els números 1er i 
2on de la lletra a) de l’apartat Dos de l’article 4. Vuit de 
la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni. […]”»

44 Esmena núm. 44
D’addició
G. Mixt (12)

Addicció d’un nou article 22 quater dins de la secció 
tercera del Capítol II.

«Article 22 quater

Modificació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives

Addició d’un nou apartat 4 a l’article 2 de la Llei cata-
lana 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives amb la següent redacció:

“En els casos de transmissió de participacions «inter 
vivos», a favor del cònjuge, descendents o adoptats, o 
de col·laterals fins al tercer grau d’elements afectes a 
una empresa individual o un negocio professional o de 
participacions en entitats que compleixin els requisits 
establerts en la lletra d) del número 1 d’aquest article 
s’aplicarà una reducció sobre la base imposable per de-
terminar la liquidable del 95 por 100 del valor d’adqui-
sició, sempre que concorrin les condicions següents:

a) Que el donant tingués seixanta cinc o més anys o 
es trobés en situació d’incapacitat permanent, en grau 
d’absoluta o gran invalidesa.

b) Que, si el donant vingués exercint funcions de di-
recció deixés d’exercir-les i de percebre remuneracions 
per l’exercici d’aquestes funcions des del moment de la 
transmissió.

A aquests efectes, no s’entendrà inclosa entre les funci-
ons de direcció la mera pertinença al Consell d’Admi-
nistració de la societat.

c) Respecte al donatari haurà de mantenir els béns o 
participacions adquirides i complir els requisits per po-
der aplicar la exempció en l’Impost sobre el Patrimoni 
durant els cinc anys següents a la data de l’escriptura 
pública de donació, a no ser que morís dintre d’aquest 
termini.

El donatari no podrà realitzar actes de disposició o ope-
racions societàries que, directa o indirectament, puguin 
donar lloc a una minoració substancial del valor de l’ad-
quisició.

En el cas que no es compleixin els requisits a que es 
refereix aquest apartat, haurà de pagar-se la part de 
l’Impost que s’hagués deixat d’ingressar com a con-
seqüència de la reducció practicada i els interessos de 
demora.

donacions corresponents a fets imposables meritats en 
el període que va des de l’1 de gener de 2009 fins al 31 
de desembre de 2011.»

42 Esmena núm. 42
D’addició
G. Mixt (10)

Addicció d’un nou article 22bis dins de la secció tercera 
del Capítol II.

«Article 22 bis

Modificació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives

Es modifica l’article 2.1.a) de la llei 21/2001, de 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives que resta 
redactat de la següent manera:

“Article 2

Reduccions de la base imposable

En les adquisicions mortis causa, incloses les dels be-
neficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, la base 
liquidable s’obté mitjançant l’aplicació sobre la base 
imposable de les reduccions següents, les quals substi-
tueixen les de l’Estat que siguin anàlogues:

La que correspongui de les incloses en els grups se-
güents:

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors 
de vint-i-un anys: 500.000 euros, més 10.000 euros per 
cada any de menys de vint-i-un que tingui el causaha-
vent, fins al límit màxim de 580.000 euros.

Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 
vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants: 
500.000 euros.

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer 
grau, ascendents i descendents per afinitat: 200.000 
euros.

Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart 
grau, graus més distants i estranys, no s’aplica cap re-
ducció per raó de parentiu.”»

43 Esmena núm. 43
D’addició
G. Mixt (11)

Addicció d’un nou article 22 ter dins de la secció tercera 
del Capítol II.

«Article 22 ter

Modificació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives

Es modifica el requisit d) de l’apartat Segon de l’article 
2.1.d) de la llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives que resta redactat de la següent 
manera:

“Si la participació en l’entitat és conjunta amb alguna o 
algunes de les persones a què es refereix la lletra c, les 
funcions de direcció i les remuneracions que en deri-
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48 Esmena núm. 48
D’addició
G. Mixt (16)

Addicció d’una nova disposició addicional quarta amb 
la següent redacció

«Quarta

Devolució de l’impost sobre les vendes minoristes de 
determinats hidrocarburs per agricultors i ramaders.

Es reconeix el dret a la devolució de les quotes de l’im-
post sobre les vendes minoristes de determinats hidro-
carburs satisfetes o suportades pels agricultors/es amb 
ocasió de les adquisicions de gasoil que hagin tribu-
tat al tipus de l’epígraf 1.4 del article 50.1 de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, que 
hagin efectuat durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2009 i el 31 de desembre de 2009.

L’import de la devolució serà igual al resultat d’apli-
car el tipus de 6 euros por 1.000 litres sobre una base 
constituïda pel resultat de multiplicar el volum de gasoil 
efectivament utilitzat en l’agricultura, inclosa l’horticul-
tura, ramaderia i silvicultura durant el període indicat, 
expressat en milers de litres, pel coeficient 0,998.

Als efectes de la devolució contemplada als apartats 
anteriors, es consideren agricultors/es les persones o 
entitats que, en el període indicat, hagin tingut dret a la 
utilització de gasoil que tributa al tipus de l’epígraf 1.4 
de l’article 50.1 de la Llei 38/1992 i que, efectivament, 
l’hagin usat com a carburant a l’agricultura, inclosa 
l’horticultura, ramaderia i silvicultura, i que, a més, ha-
gin estat inscrits, en relació amb l’exercici de d’aquestes 
activitats, en el Cens d’Obligats Tributaris al que es 
refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.»

49 Esmena núm. 49
D’addició
G. Mixt (17)

Addicció d’una nova disposició addicional cinquena 
amb la següent redacció

«Cinquena

Integració a l’ICS dels funcionaris auxiliars técnics/
ques de clínica de l’ICASS»

Els funcionaris auxiliars técnics/ques de clínica de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que 
actualment ocupen places a extingir s’integraran, amb 
caràcter voluntari i si així ho sol·liciten, a l’Institut Ca-
talà de la Salut.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

45 Esmena núm. 45
D’addició
G. Mixt (13)

Addicció d’un nou article 22 quinquies dins de la secció 
tercera del Capítol II.

«Article 22 quinquies

Modificació de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives

Es modifica l’article 14.1 de la llei 17/2007, de 21 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives que resta 
redactat de la següent manera:

“Article 14. Quota íntegra de les transmissions lucra-
tives entre vius

1. La quota íntegra de l’impost sobre successions i do-
nacions en les transmissions lucratives entre vius a favor 
de contribuents dels grups I i II i col·laterals de segon 
grau s’obté aplicant a la base liquidable l’escala següent 
[…]”»

46 Esmena núm. 46
D’addició
G. Mixt (14)

Addicció d’una nova Secció vuitena al Capítol III del 
Títol II amb la següent redacció

«Secció vuitena

Legislació en matèria d’aigües

Article 37

Modificació del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de no-
vembre

S’afegeix una nova disposició transitòria vuitena al 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’ai-
gües de Catalunya, amb la següent redacció:

“Vuitena

Davant la greu crisi que afecta el sector agrari, el 2010 
no s’haurà de fer efectiu el pagament de l’aportació 
econòmica dels beneficiaris de les infraestructures de 
regadiu prevista als articles 47.2.a) i 48, apartats 1, 3 
i 4, ni el pagament de les despeses ocasionades amb 
motiu de l’atorgament, manteniment i cancel·lació de 
la garantia del compliment de les obligacions econòmi-
ques dels regants, establerta a l’article 49.”»

47 Esmena núm. 47
De supressió
G. Mixt (15)

Supressió de la Disposició Addicional Tercera.
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53 Esmena núm. 53
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(4)

Es modifica l’apartat 2 de l’article 11, que quedarà re-
dactat de la següent manera:

2. Es modifica l’article 17.2-5 del capítol II del títol XVII 
del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que 
queda redactat de la manera següent:

La quota de la taxa de permisos de zona de pesca con-
trolada es la següent:

Salmònids amb mort

Tarifa general: 6,65 euros

Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 4,25 euros

Membre federat de la societat riberenca de la Zona de 
Pesca Controlada: 3,40 euros

Salmònids sense mort

Tarifa general: 4,45 euros

Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 2,85 euros

Membre federat de la societat riberenca de la Zona de 
Pesca Controlada: 1,75 euros

Intensiu amb mort

Tarifa general: 12,10 euros

Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 7,75 euros

Membre federat de la societat riberenca de la Zona de 
Pesca Controlada: 6,65 euros

Intensiu sense mort

Tarifa general: 6,65 euros

Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 4,25 euros

Membre federat de la societat riberenca de la Zona de 
Pesca Controlada: 3,40 euros

Ciprínids (Diari)

Tarifa general: 3,40 euros

Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 2,15 euros

Membre federat de la societat riberenca de la Zona de 
Pesca Controlada: 1,25 euros

Ciprínids (anual)

Tarifa general: 16,45 euros

Membre federat d’una societat de pescadors, que no 
sigui riberenca: 10 euros

Membre federat de la societat riberenca de la Zona de 
Pesca Controlada: 7,70 euros».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63351)

50 Esmena núm. 50
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(1)

Es modifica l’apartat 6 de l’article 1, que passa a tenir 
la següent redacció:

«Amb efectes 1 de gener de 2010, s’afegeix una disposi-
ció addicional sisena a la Llei 4/1997, amb la redacció 
següent:

Sisena.

Aplicació progressiva de la tarifa del gravamen de pro-
tecció civil per als aeroports i aeròdroms.

La quota que han de satisfer els aeroports i aeròdroms, 
que resulta l’aplicació de les tarifes establertes a l’ar-
ticle 59.1, apartat tercer d’aquesta Llei, té les bonifica-
cions següents:

Un 75 per 100 per a l’exercici 2010.

Un 50 per 100 per a l’exercici 2011.

Un 25 per 100 per a l’exercici 2012».

51 Esmena núm. 51
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(2)

Es modifica l’apartat 3 de l’article 1.2-7 del text refós 
de la llei de taxes i preus públics contingut en l’article 
2, que passa a tenir la següent redacció:

«Es modifica l’apartat 3 de l’article 1.2-7 del Text Refós 
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, amb la següent redacció:

3. S’estableix una bonificació del 20% de la quota de la 
taxa que correspongui en cada cas per la prestació del 
servei o la realització d’activitats, si se’n fa la sol·licitud 
per mitjans electrònics. No s’aplica aquesta bonifica-
ció en el cas que la regulació de la taxa corresponent 
estableixi una bonificació específica per aquest mateix 
concepte».

52 Esmena núm. 52
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(3)

Se suprimeix l’article 6.
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mínims de recuperació que s’estableixin reglamentà-
riament».

58 Esmena núm. 58
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(9)

S’afegeix un nou article 19 bis, dins de la secció: Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, amb la següent 
redacció:

«Article 19 bis. Deducció per lloguer de l’habitatge 
habitual

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, es modifica 
l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de de-
sembre, de mesures fiscals i administratives que passa 
a tenir la següent redacció:

1. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual

1.1 Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un mà-
xim de 600 euros anuals, de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu en concepte de lloguer de l’ha-
bitatge habitual, sempre que compleixin els requisits 
següents:

a) Que es trobin en alguna de les situacions següents:

– Tenir trenta-cinc anys o menys en la data de meritació 
de l’impost.

– Haver estat a l’atur cent vuitanta-tres dies o més du-
rant l’exercici.

– Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 
65%.

– Ésser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més.

b) Que llur base imposable total, menys el mínim perso-
nal i familiar, no sigui superior a 40.000 euros anuals.

c) Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer 
excedeixin el 10% dels rendiments nets del subjecte 
passiu.

1.2 Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un 
màxim de 900 euros anuals, de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu en concepte del lloguer de l’ha-
bitatge habitual, sempre que en la data de meritació 
pertanyin a una família nombrosa i compleixin els re-
quisits establerts per les lletres b i c de l’apartat 1.1.

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’apar-
tat 1.2, l’import màxim de deducció és de 900 euros, i 
el de la base imposable total, menys el mínim personal 
i familiar, de la unitat familiar, de 60.000 euros.

1.4 Aquesta deducció només es pot aplicar una vegada, 
amb independència del fet que en un mateix subjecte 
passiu puguin concórrer més d’una de les circumstàn-
cies establertes per la lletra a de l’apartat 1.1.

1.5 Un mateix habitatge no pot donar lloc a l’aplicació 
d’un import de deducció superior a 900 euros. D’acord 
amb això, si en relació amb un mateix habitatge resulta 

54 Esmena núm. 54
D’e modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(5)

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 11, amb la següent 
redacció:

«3. “Per a facilitar l’obtenció dels permisos de pesca a 
les Zones de Pesca Controlada, la seva expedició po-
drà realitzar-se a traves d’Internet, telefònicament a 
través del 012, o bé de forma presencial, tot adquirint 
els permisos de pesca en el territori, en aquells establi-
ments que a tal efecte s’estableixin i es doni l’oportuna 
publicitat. A tal efecte, el departament de Medi Ambient 
i Habitatge establirà un acord amb la Societat de pes-
cadors riberenca legalment constituïda, que ho sol·liciti 
per tal que, en aquells establiments que es considerin 
en l’acord, es faciliti l’obtenció presencial dels permisos 
de pesca per aquells pescadors que així ho desitgin. 
L’acord establirà les formules de lliurament dels permi-
sos per part del departament de Medi Ambient i Habi-
tatge, d’expedició i de liquidació per part de la Societat 
de pescadors i de control per part del departament de 
Medi Ambient i Habitatge».

55 Esmena núm. 55
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(6)

Se suprimeix l’article 12.

56 Esmena núm. 56
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(7)

Se suprimeix l’article 14.

57 Esmena núm. 57
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(8)

S’addiciona un nou Article 17 bis) amb la següent re-
dacció:

«Article 17 bis) Cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus

L’article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finan-
çament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
queda redactat de la següent manera:

Article 17.4 No es consideren residus destinats a la de-
posició controlada els residus de la construcció ges-
tionats d’acord amb el que disposen els articles 4 i 5 
del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de la construc-
ció i demolició, sempre que es compleixin els objectius 
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correspongui sobre l’import total de les deduccions de 
la quota establertes per la Llei de l’Estat reguladora 
de l’impost, una deducció del 100 per 100 de l’import 
rebut en concepte d’ajut complementari a la pensió de 
viduïtat».

61 Esmena núm. 61
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(12)

S’afegeix un nou article 19 Quinquies, amb la següent 
redacció:

«Article 19 Quinquies

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 una deducció pels 
compromisos agroambientals, de benestar animal en 
ramaderia ecològica, d’inversions no productives en 
Xarxa Natura 2000 i zones de muntanya, així com dels 
ajuts destinats a compensar les dificultats naturals en 
zones de muntanya i a altres zones amb dificultats, 
tots ells inclosos els contractes globals d’explotació. 
L’import d’aquesta deducció es fixa en el 4,54% de les 
quantitats percebudes de la Generalitat de Catalunya 
pel compliment, en el marc del contracte global d’ex-
plotació, amb les mesures agroambientals, de benestar 
animal en ramaderia ecològica, d’inversions no pro-
ductives en Xarxa Natura 2000 i zones de muntanya 
i, indemnització compensatòria en zones de muntanya 
i indemnització compensatòria en zones desfavorides 
fora de les de muntanya.

2. També s’aplicarà la deducció prevista al punt ante-
rior a les quantitats percebudes de la Generalitat de 
Catalunya per les indemnitzacions per limitacions a 
l’activitat agrícola o ramadera que s’estableixin per a 
les explotacions agràries incloses en la Xarxa Natura 
2000 a Catalunya».

62 Esmena núm. 62
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(13)

S’afegeix un nou article 19 Sixties, amb la següent re-
dacció:

«Article 19 Sixties

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part cor-
responent a la comunitat autònoma de la quota íntegra 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, es 
podrà deduir el 20 per 100 de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu per part dels contribuents en 
concepte de despeses de llar d’infants dels fills menors 
de 3 anys d’edat amb qui convisquin, amb un màxim de 
350 euros anuals per fill, quan compleixin els requisits 
següents:

a) Únicament seran objecte de deducció aquelles quan-
titats destinades a fer front al pagament d’una llar 
d’infants que no pertanyi a la xarxa de llars d’infants 

que més d’un contribuent té dret a la deducció conforme 
a aquest precepte, cadascun d’ells podrà aplicar en la 
seva declaració una deducció per aquest concepte per 
l’import que s’obtingui de dividir la quantitat resultant 
de l’aplicació del 10% de la despesa total o el límit mà-
xim de 900 euros, si escau, pel nombre de declarants 
amb dret a la deducció.

1.6 Aquesta deducció és incompatible amb la com-
pensació per deducció en l’arrendament d’habitatge 
establerta per la lletra b de l’apartat 1 de la disposició 
transitòria tretzena del Reial Decret Legislatiu 3/2004 
pel que s’aprova el text refós de la Llei, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques.

1.7 Són famílies nombroses les que defineix la Llei 
40/2003, del 18 de novembre, de Protecció a les Fa-
mílies Nombroses.

1.8 Els contribuents han d’identificar l’arrendador o 
arrendadora de l’habitatge fent-ne constar el NIF en 
la declaració-liquidació corresponent.

1.9 Als efectes de l’aplicació d’aquesta deducció, i de 
conformitat la Llei general tributària, les entitats gesto-
res 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.

59 Esmena núm. 59
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(10)

S’afegeix un nou article 19 Ter, amb la següent redac-
ció:

«Article 19 Ter

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part cor-
responent a la comunitat autònoma de la quota íntegra 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, es 
podrà deduir el 10 per 100 de les despeses satisfetes 
per honoraris professionals mèdics i per clínica, així 
com de les quotes o primes d’assegurança de malaltia 
satisfetes, durant el període impositiu, pel contribuent 
en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a 
la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que con-
visquin amb ell. El límit màxim de deducció serà de 
500 euros per cadascuna de les persones assenyalades 
anteriorment».

60 Esmena núm. 60
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(11)

S’afegeix un nou article 19 Quater, amb la següent re-
dacció:

«Article 19 Quater

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, en la part 
corresponent a la Generalitat de la quota íntegra de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, pot 
aplicar-se, juntament amb la reducció percentual que 
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Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 
vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants: 
600.000 euros.

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i ter-
cer grau, ascendents i descendents per afinitat: 500.00 
euros.

Grup IV: adquisicions per col·laterals de quart grau, 
graus més distants i estranys: 400.000 euros.

b) Juntament amb la reducció que pogués correspondre 
en funció del grau de parentiu amb el causant, en les ad-
quisicions per persones amb disminució física, psíquica 
o sensorial, en grau de minusvalidesa igual o superior 
al 33%, s’aplica una reducció de 600.000 euros. Si el 
grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%, la 
reducció és de 900.00 euros. A aquests efectes, els graus 
de minusvalidesa són els que s’estableixen d’acord amb 
el barem a què es refereix l’article 148 del text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

c) Amb independència de les reduccions a què fan refe-
rència les lletres a i b, s’aplica una reducció del 100%, 
amb un límit de 200.000 euros, sobre les quantitats 
percebudes pels beneficiaris de contractes d’asseguran-
ces sobre la vida, quan llur parentiu amb la personal 
contractant morta sigui el de cònjuge, ascendent, des-
cendent, adoptant o adoptat. En el cas d’assegurances 
col·lectives o contractades per les empreses en favor de 
llurs treballadors, s’ha d’atendre el grup de parentiu 
entre la persona assegurada i la beneficiària. La reduc-
ció és única per subjecte passiu, qualsevol que sigui el 
nombre de contractes d’assegurança de vida dels quals 
sigui beneficiari. En el cas que tingui dret al règim de 
bonificacions i reduccions que estableix la disposició 
transitòria quarta de la Llei de l’Estat 29/1987, de 18 de 
desembre, de l’impost sobre successions i donacions, el 
subjecte passiu pot optar entre aplicar aquest `regim o 
la reducció que s’estableix en aquest apartat.

d) Sens perjudici de les reduccions que siguin proce-
dents d’acord amb les lletres a, b i c, en les adquisicions 
mortis causa que correspongui al cònjuge, als descen-
dents o adoptats, als ascendents o adoptants o als col-
laterals fins al tercer grau del causant, es pot aplicar 
en la base imposable una reducció del 99% sobre el 
valor dels béns i els drets següents, en els termes i les 
condicions que s’especifiquen:

Primer. El valor net dels elements patrimonials afectes 
a una empresa individual o a una activitat professional 
del causant. També s’aplica la reducció respecte als 
béns del causant utilitzats en el desenvolupament de 
l’activitat empresarial o professional del cònjuge sobre-
vivent, quan aquest sigui l’adjudicatari dels béns.

Segon. Les participacions en entitats, amb cotització o 
sense cotització en mercats organitzats, per la part que 
correspongui a la proporció existent entre els actius 
necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o 
professional, minorats amb l’import dels deutes que en 
deriven, i el valor del patrimoni net de l’entitat. Per a 
gaudir d’aquesta reducció, cal que es compleixin els 
requisits següents:

de titularitat pública de Catalunya o bé no hagi rebut 
subvencions de caràcter públic destinades a abaratir el 
cost de la prestació dels seus serveis.

b) Que els pares o tutors legals hagin treballat fora del 
domicili familiar, ja sigui per compte propi o aliè, un 
mínim de 900 hores durant el període impositiu.

c) Que la llar d’infants, a efectes d’aquesta deducció, 
tingui la corresponent autorització del departament 
competent de la Generalitat de Catalunya.

d) La determinació de les circumstàncies personals i 
familiars que han de tenir-se en compte per a l’aplicació 
d’aquesta deducció s’aplicaran de manera proporcional 
al nombre de mesos que es compleixin els requisits es-
tablerts per a l’aplicació d’aquesta deducció».

63 Esmena núm. 63
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(14)

S’afegeix un nou article 19 Septies, amb la següent re-
dacció:

«Article 19 Septies

Amb efecte des de l’1 de gener de 2010, en la part 
corresponent a la Generalitat de la quota íntegra de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, es pot 
aplicar una deducció del 10 per 100, de les quotes com-
plementàries pagades a les escoles concertades amb un 
límit màxim de 500 euros, per aquells contribuents que 
estiguin en atur o que tinguin uns ingressos bruts del 
treball inferiors a 25.000 euros».

64 Esmena núm. 64
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(15)

S’addiciona un article 21 bis dins de la Secció Segona 
Impost sobre Successions i Donacions, quedant redactat 
de la següent manera:

«Article 21 bis. Es modifica la secció segona, en la seva 
redacció actual, de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives, en els següents ter-
mes:

Secció Segona

Impost sobre Successions i Donacions

Article 2. Reduccions de la base imposable.

En les adquisicions mortis causa, incloses les dels be-
neficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, la base 
liquidable s’obté mitjançant l’aplicació sobre la base 
imposable de les reduccions següents, les quals substi-
tueixen les de l’Estat que siguin anàlogues:

a) La que correspongui de les incloses en els grups se-
güents:

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors 
de vint-i-un anys: 600.000 euros.
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d’acord amb la normativa específica que els reguli, i 
els béns compresos en els apartats u i tres de l’article 4 
de la Llei de l’Estat 19/1991, de 6 de juny, de l’impost 
sobre el patrimoni.

Sisè. Les reduccions establertes per aquesta lletra d 
s’apliquen en el cas d’adquisició tant de la plena o nua 
propietat com de qualsevol altre dret sobre els béns 
afectats.

Setè. El gaudi definitiu de la reducció establerta per 
l’apartat primer d’aquesta lletra d resta condicionat al 
manteniment de l’exercici de la mateixa activitat i de 
la titularitat i afectació a aquesta dels mateixos béns 
i drets, o els seus subrogats amb un valor equivalent, 
en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys se-
güent a la mort del causant, llevat que aquest morís dins 
aquest termini. També el gaudi definitiu de la reducció 
establerta en els apartats segon i tercer d’aquesta lle-
tra d resta condicionat al manteniment de l’adquisició 
en el patrimoni de l’adquirent en el termini assenyalat 
anteriorment, amb la mateixa excepció.

Vuitè. Quan a la reducció establerta per l’apartat quart, 
el gaudi definitiu d’aquesta resta condicionat al man-
teniment de la titularitat de la finca en el patrimoni de 
l’adquirent durant els cinc anys següent a la mort del 
causant, llevat que, al seu torn, morís l’adquirent dins 
aquest termini.

Novè. Quant a la reducció establerta per l’apartat cin-
què, el gaudi definitiu d’aquesta resta condicionat al 
manteniment de la titularitat dels béns adquirits en el 
patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents 
a la mort del causant, llevat que, al seu torn, morís 
l’adquirent dins aquest termini o els adquireixi la Ge-
neralitat.

Desè. El causahavent no pot fer actes de disposició i 
operacions societàries que, directament o indirecta-
ment, puguin donar lloc a una minoració substancial 
del valor de l’adquisició.

Onzè. En el cas d’incompliment dels requisits a què es 
refereixen els apartats setè, vuitè, novè i desè, el subjec-
te passiu ha de pagar, dins el termini reglamentari de 
declaració-liquidació corresponent a actes de transmis-
sió inter vius, la part de l’impost que s’hagi deixat d’in-
gressar com a conseqüència de la reducció practicada 
juntament amb els interessos de demora acreditats.

2. Si uns mateixos béns o drets, en un període màxim de 
deu anys, fossin subjecte de dues o més transmissions 
mortis causa en favor del cònjuge, dels descendents, 
dels ascendents, dels adoptants o dels adoptats, en la 
segon i ulteriors transmissions s’ha de practicar en la 
base imposable, amb caràcter alternatiu, la més favo-
rable de les dues reduccions següents:

a) Una reducció en una quantia equivalent a l’import 
de les quotes de l’impost sobre successions i donaci-
ons satisfetes per raó d eles transmissions mortis causa 
precedents.

Que l’entitat no tingui per activitat principal la gestió 
d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. S’entén que una 
entitat no gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari 
i que, per tant, exerceix una activitat empresarial quan, 
per aplicació del que estableix l’article 75 de la Llei de 
l’Estat 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre 
societats, la dita entitat no compleix les condicions per-
què es consideri que més de la meitat del seu actiu és 
constituït per valors o és de mera tinença de béns.

Que, quan l’entitat tingui forma societària, no hi con-
corrin els supòsits establerts per l’article 75 de la Llei 
de l’Estat 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre 
societats, llevat del que estableix la lletra b), número 1, 
del dit article.

Que la participació del causant en el capital de l’entitat 
fos almenys del 5%, computat de forma individual, o del 
20%, conjuntament amb el cònjuge, els ascendents, els 
descendents o els col·laterals de segon grau, tant per 
consanguinitat, com per afinitat o adopció.

Que el causant hagués exercit efectivament funcions 
de direcció en l’entitat, tasca per la qual percebés una 
remuneració que representés més del 50% de la totali-
tat dels seus rendiments d’activitats econòmiques i del 
treball personal. Als efectes d’aquest càlcul, no s’han 
de computar entre els rendiments d’activitats econòmi-
ques i del treball personal els rendiments de l’activitat 
econòmica a què es refereix l’apartat primer. Quan 
una mateix a persona sigui titular de participacions 
en diverses entitats en les quals desenvolupi tasques 
directives retribuïdes i sempre que hi concorrin les con-
dicions establertes per les lletres a, b i c, per al càlcul 
del percentatge que representa la remuneració per les 
funcions directives exercides en cada entitat respecte 
a la totalitat dels rendiments del treball i per activitats 
econòmiques del causant, no s’hi ha d’incloure els ren-
diments derivats de l’exercici de les funcions de direcció 
en les altres entitats. Si la participació en l’entitat és 
conjunta amb alguna o algunes de les persones a què 
es refereix la lletra c, les funcions de direcció i les re-
muneracions que en deriven han de complir-se almenys 
en una de les persones del grup de parentiu.

Tercer. L’habitatge habitual del causant. Aquesta reduc-
ció és aplicable al cònjuge, als descendents o adoptats 
i als ascendents o adoptants; en el cas d’un parent col-
lateral, per a gaudir d’aquesta reducció per adquisició 
de l’habitatge habitual, ha d’ésser més gran de seixanta-
cinc anys i haver conviscut amb el causant durant els 
dos anys anteriors a la seva mort.

Quart. Les finques rústiques de dedicació forestal que 
disposin d’un pla tècnic de gestió i millora forestal apro-
vat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
o pel Departament de Medi Ambient. També s’aplica la 
reducció si el pla forestal esmentat és aprovat dins el 
termini de presentació voluntària establert pel Regla-
ment de l’impost.

Cinquè. Els béns culturals d’interès nacional i els béns 
mobles catalogats qualificats i inscrits d’acord amb 
la Llei 9/1993,de 30 de setembre, del patrimoni cultu-
ral català; els béns inscrits i catalogats del patrimoni 
històric o cultura de les altres comunitats autònomes, 
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b) La reducció que resulti en funció de l’escala se-
güent:

Primer. Reducció del 50% del valor real dels béns i els 
drets, quan la segona transmissió o la ulterior s’hagi 
produït dins l’any natural següent comptat des de la 
data de la primera transmissió o l’anterior.

Segon. Reducció del 30% del valor real dels béns i els 
drets, quan la segona transmissió mortis causa o la ul-
terior s’hagi esdevingut després del primer any i abans 
del transcurs de cinc anys naturals comptats des de la 
data de la primera transmissió o l’anterior.

Tercer. Reducció del 10% del valor real dels béns i els 
drets quan la segona transmissió o la ulterior s’hagi 
produït després dels cinc anys naturals següents a la 
data de la primera transmissió mortis causa o l’ante-
rior.

Quart. En el cas que les reduccions a què es refereixen 
els punts primer, segon i tercer d’aquesta lletra recai-

guin sobre béns i drets als quals sigui aplicable el que 
disposa la lletra d de l’apartat 1, el percentatge de re-
ducció només s’aplica al romanent del valor del bé o el 
dret que no n’és objecte.

3. L’aplicació de les reduccions a què fa referència 
l’apartat 2 és condicionada al fet que, per raó de la pri-
mera adquisició mortis causa o l’anterior, s’hagi produït 
una tributació efectiva en concepte de l’impost sobre 
successions i donacions, i s’entén sens perjudici de les 
reduccions que hi escaiguin. En qualsevol cas, s’admet 
la subrogació de béns o drets sempre que s’acrediti fe-
faentment.

Article 3. Tarifa

La quota íntegra de l’impost sobre successions i dona-
cions s’obté aplicant a la base liquidable, calculada 
segons el que es disposa en l’article 2 d’aquesta Llei, 
l’escala següent:

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
Fins a euros  Euros Fins a euros %

 0,00 0,00 1.000.000,00 3,00
 1.000.000,00 50.000,00 3.000.000,00 6,00
 3.000.000,00 250.000,00 en endavant 9,00

Article 4. Quota tributària

La quota tributària per l’impost sobre successions i do-
nacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coeficient 
multiplicador que correspongui dels que s’indiquen a 
continuació, establerts en funció del patrimoni pree-
xistent del contribuent i del grup, segons el grau de 
parentiu, assenyalat en l’article 2 anterior:

 Grau de parentiu

 Grups I i II Grup III Grup IV

 1,00 1,00 1,00

Quan la diferència entre la quota tributària obtinguda 
per l’aplicació del coeficient multiplicador que corres-
pon i la que resulta d’aplicar a la mateixa quota íntegra 
el coeficient multiplicador immediat inferior és més gran 
que la que hi ha entre l’import del patrimoni preexistent 
tingut en compte per a la liquidació i l’import màxim del 
tram de patrimoni preexistent que motiva l’aplicació de 
l’esmentat coeficient multiplicador inferior, aquella es 
redueix en l’import de l’excés.

Article 4 bis. Bonificacions en adquisicions «mortis 
causa».

Els subjectes passius inclosos en els grups I i II dels 
previstos en la lletra a) de l’article 2 de la present llei 
aplicaran una bonificació del 99 per 100 en la quota 

tributària derivada d’adquisicions «mortis causa» i de 
quantitats percebudes per beneficiaris d’assegurances 
de vida que s’acumulin a la resta de béns i drets que 
integren la porció hereditària del beneficiari.

Els subjectes passius inclosos en els grups III i IV dels 
previstos en la lletra a) de l’article 2 de la present llei 
aplicaran per als mateixos supòsits esmentats en el pa-
ràgraf anterior una bonificació del 95,0 per 100 i del 
90,0 per cent en la quota tributària, respectivament.

Article 4 Ter. Bonificacions en transmissions lucratives 
entre vius.

En les adquisicions «inter vius», els subjectes passius 
inclosos en els grups I i II de parentiu previstos en 
la lletra a) de l’article 2 de la present llei, aplicaran 
una bonificació del 99 per 100 a la quota tributària 
derivada de les mateixes. Serà requisit necessari per 
a l’aplicació d’aquesta bonificació que la donació es 
formalitzi en document públic.

Els subjectes passius inclosos en els grups III i IV dels 
previstos en la lletra a) de l’article 2 de la present llei 
aplicaran per als mateixos supòsits esmentats en el pa-
ràgraf anterior una bonificació del 95,0 per 100 i del 
90,0 per cent en la quota tributària, respectivament.

Quan la donació sigui en metàl·lic o en qualsevol 
dels béns o drets contemplats en l’article 12 de la Llei 
19/1991, de 6 de juny, del Impost sobre el Patrimoni, 
la bonificació només serà aplicable quan l’origen dels 
fons donats estigui degudament justificat, sempre que, 
a més, s’hagi manifestat en el propi document públic en 
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Adquisició d’un habitatge que tingui la consideració 
de protegit o de concertat d’acord amb la normativa 
pròpia de Catalunya.

Adquisició de l’habitatge habitual per part de subjectes 
passius menors de 35 anys o que tingui la consideració 
de personal amb discapacitat d’un grau igual o supe-
rior al 33%.

La constitució de préstecs hipotecaris com a conse-
qüència de les adquisicions efectuades d’acord amb 
de les lletres a) i b) anteriors.

Als efectes del previst en aquest article, es considerarà 
habitatge habitual el que compleixi els requisits previs-
tos a la normativa estatal de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques».

67 Esmena núm. 67
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(18)

S’afegeix un nou article 21 Quinquies, amb la següent 
redacció:

«Article 21 Quinquies. Impost sobre Transmissions 
Patrimonials

Amb efecte des de l’1 de gener de 2010, s’estableix una 
bonificació del 50% en la quota a pagar per l’Impost 
de Transmissions Patrimonials aplicable a les trans-
missions d’explotacions agràries a les que no siguin 
d’aplicació els incentius establerts a la Llei de l’Estat 
19/1995, de modernització de les explotacions agràries, 
sempre que mantinguin la seva activitat agrària durant 
els 5 anys següents als de la meritació de l’impost».

68 Esmena núm. 68
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(19)

S’afegeix un nou article 21 Sixties, amb la següent re-
dacció:

«Article 21 Sixties. Impost sobre Transmissions Patri-
monials

Amb efectes des de l’1 de generl de 2010 s’aplicarà un 
tipus del 3,5% en l’Impost de Transmissions Patrimo-
nials per a la transmissió d’habitatges que compleixin 
els següents requisits:

L’habitatge constitueixi l’habitatge habitual de l’ad-
quirent.

L’adquirent tingui la consideració de persona amb dis-
capacitat amb un grau de minusvalia reconegut igual 
o superior al 33%.

El valor de l’habitatge no superi els 150.000 euros».

el qual es formalitzi la transmissió l’origen d’aquests 
fons».

65 Esmena núm. 65
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(16)

S’afegeix un nou article 21 Ter, amb la següent redac-
ció:

«Article 21 Ter. Tipus de gravamen de documents no-
tarials

S’afegeixen tres nous apartats a l’article 7 de la Llei 
21/2001, del 128 de desembre, de mesures fiscals i ad-
ministratives, en la redacció que se li dóna en l’article 
20 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals 
i financeres, amb la redacció següent:

Article 7. Tipus de gravamen dels documents notari-
als

2. Estaran exemptes de la tributació per aquest impost 
en la modalitat gradual les escriptures públiques de 
novació modificativa descrites en l’apartat següent o 
aquelles en les quals es formalitzi la distribució de la 
responsabilitat hipotecària entre vàries finques.

3. Les escriptures públiques de modificació de préstecs 
hipotecaris a les quals fa referència l’apartat anterior 
hauran de derivar-se d’una o vàries de les circumstàn-
cies següents:

– l’ampliació o reducció de capital;

– l’alteració de termini;

– les condicions del tipus d’interès inicialment pactat 
o vigent;

– el mètode o sistema d’amortització i qualsevol altres 
condicions financeres del préstec

La prestació o modificació de les garanties perso-
nals.

4. Així mateix, estarà exempta de tributació d’aquest 
impost la prestació o modificació de garanties perso-
nals que puguin establir-se en les escriptures públics 
de préstec hipotecari o de novació modificativa, siguin 
o no de caràcter simultani».

66 Esmena núm. 66
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(17)

S’afegeix un nou article 21 Quater, amb la següent re-
dacció:

«Article 21 Quater. Deducció per a promoure l’accés 
a un nou habitatge

Amb vigència exclusiva per als fets imposables que es 
meritin fins el 31 de desembre de 2010, en la modalitat 
d’Actes Jurídics Documentats s’aplicarà una deducció 
del 100% en la quota gradual dels documents notarials 
de les operacions següents:
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71 Esmena núm. 71
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(22)

Se suprimeix l’article 25.

72 Esmena núm. 72
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(23)

Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 26.

73 Esmena núm. 73
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(24)

Es modifica l’apartat 3 de l’article 26, que passa a tenir 
la següent redacció:

«3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del text refós 
de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de setem-
bre, que resta redactat de la manera següent:

L’aprovació dels expedients d’alienació dels béns im-
mobles no afectats a l’ús general o al servei públic 
correspon al conseller o consellera d’Economia i Fi-
nances si el valor del bé, segons taxació pericial, és 
inferior a 10.000.000 euros, i al Govern, a proposta 
del Departament d’Economia i Finances, si el valor del 
bé, també segons taxació pericial, és igual o superior 
a la dita xifra.

Així mateix, correspon al Govern aprovar l’alienació 
directa de béns immobles, sigui quin sigui llur valor, 
que s’hagin de continuar utilitzant temporalment per 
a la prestació de serveis. L’acord d’alienació d’aquests 
immobles pot autoritzar la formalització de contractes 
d’arrendament o l’arrendament financer dels immo-
bles.

S’ha de donar compte al Parlament dels expedients 
d’alienació de béns immobles de valor superior a 
15.000.000 euros».

74 Esmena núm. 74
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(25)

Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 26.

69 Esmena núm. 69
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(20)

Es modifica l’article 22, que passa a tenir la següent 
redacció:

«Article 22. Ajornament de l’impost sobre successions 
i donacions per les oficines de gestió

Els òrgans de l’Agència Tributària de Catalunya com-
petents per a la gestió de l’impost sobre successions i 
donacions poden acordar l’ajornament de fins a cinc 
anys del pagament de les liquidacions practicades per 
causa de mort, sempre que no hi hagi en l’inventari de 
l’herència efectiu o béns fàcilment realitzables sufici-
ents per a pagar les quotes liquidades i la sol·licitud 
d’ajornament s’efectuï abans de finalitzar el termini 
reglamentari de pagament. La concessió de l’ajorna-
ment implica l’obligació de satisfer l’interès de demora 
corresponent».

70 Esmena núm. 70
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(21)

S’addiciona un nou Article 22 bis) amb la següent re-
dacció:

«Article 22 bis) Reducció per l’adquisició mortis causa 
de l’habitatge habitual causant

Amb efectes des de l’1 de gener de 2010, s’afegeix un 
tercer paràgraf a l’apartat tercer de l’article 2.1.d) de 
la Llei 21/2001, de 28 de desembre, amb la redacció 
següent:

Es considera habitatge habitual el que s’ajusta a la 
definició i als requisits establerts per la normativa de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. L’ha-
bitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es 
poden considerar conjuntament com a habitatge habi-
tual, malgrat que no hagin estat adquirits de manera 
simultània en unitat d’acte, si estan situats al mateix 
edifici o complex urbanístic i es troben, en el moment 
de la transmissió, a disposició dels seus titulars, sense 
haver estat cedits a tercers.

En cas que en el moment de la realització del fet im-
posable el causant tingui la residència efectiva en un 
altre domicili del qual no n’és titular, també té la con-
sideració d’habitatge habitual aquell que tenia aquesta 
consideració fins a qualsevol dia dels cinc anys anteri-
ors a la mort, sempre que no hagi estat cedit a tercers 
en l’esmentat període. Als efectes del que s’estableix 
en aquesta lletra es considera que el causant té la re-
sidència efectiva en el domicili del qual n’és titular en 
aquells casos que el causant està ingressat en una re-
sidència o en centres especialitzats».
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amb les societats gestores dels fons de titulització d’ac-
tius que figurin inscrites en els registres corresponents, 
per un costat, i amb les entitats de crèdit cedents dels 
drets de crèdit els fons de titulització, per un altre.

Els recursos obtinguts de la titulització dels actius 
s’hauran de destinar en la seva integritat a finançar 
operacions d’inversió del circulant d’empreses situades 
a Catalunya.

Per Llei de Pressupostos es determinarà la quantia mà-
xima dels avals referits en l’apartat 1 a prestar a cada 
exercici, així com, en el seu cas el límit individual per 
a cadascun d’ells dins de la quantia global.

La concessió dels avals a que fa referència aquest arti-
cle serà autoritzada pel Govern, a proposta de la per-
sona titular del Departament d’Economia i Finances.

78 Esmena núm. 78
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(29)

Se suprimeix l’article 28.

79 Esmena núm. 79
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(30)

Se suprimeix l’article 33.

80 Esmena núm. 80
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(31)

S’afegeix una nova Secció Vuitena al Capítol III del 
Títol II d’aquesta llei, amb la següent redacció:

«Secció Vuitena: Jocs i Apostes (nova)

Article 37 (nou) Jocs, Apostes i Entitat Autònoma Jocs 
i Apostes

1. S’afegeix un apartat 3 a l’article 1 de la Llei 5/1986, 
de 17 d’abril, per la que es crea l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat amb la següent re-
dacció:

L’Entitat s’adscriu al Departament d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya».

2. L’àmbit de Jocs i Apostes de la Generalitat s’adscriu 
al departament d’Economia i Finances de la Genera-
litat.

75 Esmena núm. 75
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(26)

Es modifica l’apartat 5 de l’article 26, que passa a tenir 
la següent redacció:

«5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 20 del text refós 
de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de setem-
bre, que resta redactat de la manera següent:

L’alienació de béns mobles s’ha de fer mitjançant 
subhasta pública, però el Departament d’Economia i 
Finances pot acordar la dispensa del tràmit en els su-
pòsits de l’article 13.2. Quan es tractarà d’obres d’art 
o d’objectes d’interès històric, arqueològic o artístic, 
l’aprovació correspondrà al Govern de la Generalitat; 
però correspondrà al Parlament de Catalunya mitjan-
çant llei si el valor, segons taxació pericial, excedís els 
300.000 euros. L’acord d’alienació implicarà en tots els 
casos la desafectació dels béns.».

76 Esmena núm. 76
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(27)

S’afegeix un nou apartat a l’article 27, que serà el pri-
mer, amb la següent redacció:

«Article 27

1. (nou apartat) Es modifica l’article 4 de la Llei 13/1996, 
de 29 de juliol, del registre i dipòsit de fiances dels con-
tractes de lloguer de finques urbanes, que resta redactat 
de la manera següent:

També són objecte de dipòsit sense interès les fiances 
que les empreses de subministrament i serveis exigei-
xen als abonats per a la formalització de contractes 
que afecten finques urbanes. No obstant això, no seran 
objecte de dipòsit les fiances que demanen les entitats 
locals quan elles siguin proveïdores directes de submi-
nistraments i serveis.».

77 Esmena núm. 77
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(28)

S’afegeix un nou article 27 bis amb la següent redac-
ció:

«Article 27 bis. Avals per a l’activitat productiva

S’autoritza al Govern de Catalunya i a les entitat fi-
nanceres a ella vinculades a atorgar avals per garan-
tir valors de renda fixa emesos per fons de titulització 
d’actius, amb l’objectiu de millorar el finançament de 
l’activitat productiva empresarial a Catalunya.

Aquests fons es constituiran a l’empara dels convenis 
que subscrigui el departament d’Economia i Finances 
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83 Esmena núm. 83
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(34)

S’afegeix un nou article, amb la següent redacció:

«Article (nou). Intervenció prèvia

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei 
16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i fi-
nanceres, que queda redactat de la següent manera:

2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors, 
amb caràcter general, exigeix:

a) El certificat d’existència d’un crèdit adequat i sufici-
ent, degudament validat pel serveis de la Intervenció, 
excepte en els contractes menors que estiguin exempts 
de fiscalització prèvia.

b) La fiscalització prèvia, excepte en els casos se-
güents:

Primer. Els contractes menors de quantia inferior o 
igual a 3.000 euros.

Segon. Els supòsits de l’article 69 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) L’aprovació de la despesa.

d) La incorporació de la factura corresponent que ha de 
complir els requisits establerts per reglament.»

2. Es modifica l’article 69 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, que resta redac-
tat de la manera següent:

1. No resten sotmeses a intervenció prèvia les despeses 
de material no inventariable, i també les de caràcter 
periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervingu-
da la despesa inicial de l’acte o del contracte del qual 
deriven, o llurs modificacions.

2. La Intervenció General pot establir que en els actes, 
els documents o els expedients d’una naturalesa igual 
o similar derivats de despeses de personal o de sub-
vencions la intervenció s’efectuï per mostreig, d’acord 
amb les instruccions que dicti la mateixa Intervenció 
General.»

84 Esmena núm. 84
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(35)

S’afegeix un nou article, amb la següent redacció:

«Article (nou). Control parlamentari de l’activitat de 
l’Institut Català de Finances

Es modifica el Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Ins-
titut Català de Finances amb les següents redaccions:

81 Esmena núm. 81
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(32)

S’afegeix una nova Secció novena al Capítol III del 
Títol II d’aquesta llei, amb la següent redacció:

«Secció Novena: Legislació en matèria d’aigües 
(nova)

Article 38 (nou)

S’afegeix una nova disposició transitòria al Decret le-
gislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, que esta redactada de la següent manera:

1. Al llarg de l’any 2010 no s’haurà de fer efectiu el 
pagament de l’aportació econòmica dels beneficiaris 
de les infraestructures de regadiu prevista als articles 
47.2.a) i 48, apartats 1, 3 i 4, ni el pagament de les 
despeses ocasionades amb motiu de l’atorgament, man-
teniment i cancel·lació de la garantia del compliment 
de les obligacions econòmiques dels regants, establerta 
a l’article 49.»

82 Esmena núm. 82
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(33)

S’afegeix un nou article, amb la següent redacció:

«Article (nou). Estudis i informes de la Generalitat de 
Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya, prèvia pe-
tició del president del Parlament, cedirà una còpia de 
tots els estudis, informes i treballs tècnics que hagin 
estat encarregats per l’administració de la Generali-
tat o dels seus organismes, ens, societats i consorcis 
que sol·licitin els diputats o diputades del Parlament 
de Catalunya.

Únicament en quedaran excloses d’aquesta obligació 
les dades que hagin estat declarades de caràcter se-
cret que d’acord amb la legislació vigent, seran objecte 
d’informació i anàlisi a la Comissió de matèries reser-
vades del Parlament.

Mitjançant reglament s’establirà el procediment mit-
jançant el qual es procedirà al lliurament de còpies 
dels informes, estudis i treballs tècnics sol·licitats pels 
diputats o diputades, fent ús dels seus drets».
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85 Esmena núm. 85
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(36)

S’afegeix un nou article, amb la següent redacció:

«Article (nou). Control parlamentari de l’activitat de 
l’Institut Català de Crèdit Agrari

Es modifica la Llei 4/1984, de 24 de febrer, de l’Institut 
Català de Crèdit Agrari amb les redaccions següents:

1. L’article 8 queda redactat de la següent manera:

La Junta de Govern està formada pel president, dos 
persones representants del Departament d’Economia i 
Finances, dues persones del Departament competent en 
política agrària i pesquera, una del Departament com-
petent en treball, dues persones de la Federació de caire 
rural, dues de la Federació de Cooperatives Agràries, 
una de les quals, almenys, serà designada entre aquelles 
cooperatives que tinguin constituïdes seccions de crèdit 
i dues persones designades pel Parlament de Catalunya 
escollits d’acord amb la composició del Parlament.

2. L’article 9 bis queda redactat de la manera següent:

Els membres de la Junta de Govern i del Consell Con-
sultiu són nomenats i separats lliurement pel Govern, 
llevat dels membres escollits pel Parlament de Cata-
lunya.

3. S’afegeix un article 18 en un nou Capítol VI amb la 
següent redacció:

Capítol VI: Control Parlamentari

Article 18. Informació al Parlament

L’Institut Catala de Crèdit Agrari remetrà a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament 
de Catalunya un informe trimestral sobre la gestió i 
activitat creditícia de l’Institut Català de Finances i de 
les seves societats filials i participades.

Aquest informe inclourà de manera detallada els be-
neficiaris de totes les operacions realitzades en aquest 
període, l’import de cadascuna de les operacions, la 
seva incidència sectorial i territorial i els resultats de 
la seva gestió. També s’informarà d’aquelles sol·licituds 
denegades i les motivacions per la denegació».

86 Esmena núm. 86
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(37)

S’afegeix un nou article, amb la següent redacció:

«Article (nou). Accés as cos de Bombers de la Gene-
ralitat

Es modifica l’apartat 4 de l’article 17 de la Llei 5/1994, 
de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i salvament de Catalunya que queda 
redactat de la següent manera:

1. L’article 17 queda redactat:

1. La Junta de Govern és integrada pel president o presi-
denta i un nombre de vocals no inferior a sis ni superior 
a deu, a més dels vocals nats, als quals fa referència els 
apartats 3 i 4 d’aquest article.

2. El president o presidenta de la Junta de Govern és 
nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta del 
conseller o consellera d’Economia i Finances, i li cor-
respon la representació ordinària de l’entitat en l’ordre 
judicial i en l’extrajudicial. En cas de vacant, absència 
o malaltia, les funcions del president o presidenta són 
exercides pel conseller delegat o consellera delegada 
de l’Institut.

3. Integren la Junta com a vocals nats el conseller de-
legat o consellera delegada i el director o directora 
general de l’Institut, el secretari o secretària de Pro-
moció Econòmica i els directors o directores generals 
de Pressupostos i Tresor i de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances. Aquests vocals 
cessen com a membres de la Junta en el moment en què 
són separats dels càrrecs respectius.

4. També integren la Junta com a vocals nats fins a 4 
persones designades pel Parlament de Catalunya entre 
persones procedents de l’àmbit financer, econòmic, so-
cial o universitari escollits d’acord amb la composició 
del Parlament.

5. La resta de vocals són designats pel Govern, a pro-
posta del conseller o consellera d’Economia i Finances. 
La durada del càrrec d’aquests vocals és de tres anys 
renovables i cessen per finiment del període per al qual 
van ésser designats, per renúncia acceptada pel conse-
ller o consellera d’Economia i Finances o per acord del 
Govern, a partir d’un expedient administratiu instruït 
pel conseller o consellera d’Economia i Finances.

2. S’afegeix un article 32 en un nou Capítol VII amb la 
següent redacció:

Capítol VIII: Control Parlamentari

Article 32. Informació al Parlament

L’Institut Catala de Finances remetrà a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya un informe trimestral sobre la gestió i acti-
vitat creditícia de l’Institut Català de Finances i de les 
seves societats filials i participades.

Aquest informe inclourà de manera detallada els be-
neficiaris de totes les operacions realitzades en aquest 
període, l’import de cadascuna de les operacions, la 
seva incidència sectorial i territorial i els resultats de 
la seva gestió. També s’informarà d’aquelles sol·licituds 
denegades i les motivacions per la denegació».
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3. Es modifica l’article 4 de la Llei 18/2005, d’equipa-
ments comercials, que queda redactat com segueix:

Article 4. Localització dels establiments comercials

4.1. Els establiments comercials es localitzaran única-
ment a les àrees on s’admeti l’ús comercial per a la 
categoria corresponent.

4.2. La materialització d’aquest ús està condicionada 
als criteris establerts en virtut d’aquesta llei i de la resta 
de normes que li siguin d’aplicació.

4.3. Els grans establiments territorials només podran 
implantar-se a les trames urbanes consolidades dels 
municipis amb una població superior a 100.000 ha-
bitants.

4.4. Els grans establiments comercials només podran 
implantar-se a les trames urbanes consolidades dels 
municipis de més de 25.000 habitants o que siguin ca-
pitals de comarca.

4.5. Els mitjans establiments comercials només poden 
implantar-se a les trames urbanes consolidades dels 
municipis amb una població superior a 10.000 habi-
tants o que siguin capitals de comarca.

4.6. Els establiments comercials amb una superfície 
de venda igual o superior a 300 m2. només es poden 
implantar a les trames urbanes consolidades dels mu-
nicipis.

4.7. Les galeries comercials que col·lectivament cons-
titueixin grans establiments comercials o grans esta-
bliments territorials també es podran implantar a les 
zones d’accés restringit als viatgers dels aeroports amb 
categoria d’aeroports comercials, dels ports classificats 
d’interès general i de les estacions ferroviàries que acu-
llin el tren d’alta velocitat.

4.8. També es podran implantar establiments comerci-
als petits en els edificis de les terminals dels aeroports 
amb categoria d’aeroports comercials, dels ports clas-
sificats d’interès general i de les estacions ferroviàries.
Els establiments comercials petits també es podran im-
plantar en el recinte d’allotjaments turístics deguda-
ment inscrits al registre d’empreses turístiques, sempre 
que no siguin directament accessibles des de l’exterior 
i estiguin exclusivament reservats als clients de l’allot-
jament turístic.

4.9. Els establiments comercials singulars poden im-
plantar-se en qualsevol localització sempre que com-
pleixin els requisits urbanístics, de mobilitat o ambien-
tals que els siguin d’aplicació.

4.10. Resta totalment prohibida l’obertura o el funcio-
nament de qualsevol establiment quan comporti l’am-
pliació d’una concentració comercial constitutiva d’un 
gran establiment comercial col·lectiu, fora de la trama 
urbana consolidada. També resta prohibida la implan-
tació de qualsevol establiment quan, per agregació amb 
un o més establiments, determini la configuració d’una 
concentració comercial de les mateixes característi-
ques.

4.11. Als efectes d’aquesta llei, constitueixen la trama 
urbana consolidada els assentaments de naturalesa 

4. Les bases de cada convocatòria d’accés a les diferents 
categories del cos de Bombers de la Generalitat establi-
ran els requisits i condicions específiques per a l’ingrés 
en les diferents escales i categories del cos. En cap cas, 
podrà establir-se limitació en l’edat màxima d’ingrés 
diferent de la genèricament establerta per a l’ingrés en 
la funció pública».

87 Esmena núm. 87
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(38)

S’afegeix un nou article, amb la següent redacció:

«Article (nou). Reforma de la Llei 18/2005, de 27 de 
desembre, d’equipaments comercials.

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 1, que queda re-
dactat en els termes següents:

“2.2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, aquesta 
Lleis promou la reforma i l’adaptació dels equipaments 
comercials detallistes existents, regula les condicions 
per a la implantació de grans establiments territorials, 
grans establiments comercials, establiments comercials 
singulars i mitjans establiments comercials, així com 
les condicions que asseguren l’exercici efectiu de la lli-
bertat d’elecció dels consumidors.”

2. Es modifiquen el títol i els punts 1., 2., 3., 4 i 7 (su-
pressió d’aquest darrer) de l’article 3 de la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials, que queda redactat com se-
gueix:

“Article 3. Classificació general dels establiments co-
mercials detallistes

3.1. Són grans establiments territorials els establiments 
individuals o col·lectius que tenen una superfície de ven-
da igual o superior a 2.500 metres quadrats.

Són grans establiments comercials els establiments in-
dividuals o col·lectius que tenen una superfície de venda 
igual o superior a 1.300 metres quadrats.

3.2. Són establiments comercials mitjans els establi-
ments individuals o col·lectius que tenen una superfície 
de venda igual o superior a 800 metres quadrats.

3.3. Són establiments comercials petits aquells la su-
perfície dels quals sigui inferior a la prevista per als 
establiments comercials mitjans.

3.4. Tindran la consideració d’establiment comercial 
singular (ECS), al efectes del que estableix aquesta Llei, 
els establiments individuals o col·lectius la superfície de 
venda dels quals sigui igual o superior a 2.500 m²., dedi-
cats essencialment a la venda d’automoció i carburants, 
d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de ma-
terials per a la construcció i articles de sanejament.

3.7. Es suprimeix l’article 3.7. i el seu redactat, deguda-
ment adaptat, es trasllada a l’article 4, com a 4.18.



Núm. 594 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de desembre de 2009

27

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

tendrà efectuada la delimitació en els termes previstos 
a la proposta formulada per l’ajuntament.

4.17. La direcció general competent en matèria de co-
merç donarà publicitat a la delimitació de les trames 
urbanes consolidades, a la seva pàgina web.”

4.18. Als efectes dels criteris de localització que s’esta-
bleixen en el present article, les dades de població que 
s’han de prendre en consideració són les corresponents 
al darrer padró continu.

4. Es modifica l’article 5 de la Llei 18/2005, d’equipa-
ments comercials, que queda redactat com segueix:

“Article 5. Planejament urbanístic i territorial

5.1. El planejament urbanístic queda afectat per les de-
terminacions d’aquesta llei i del Pla Territorial i secto-
rial del comerç de Catalunya.

5.2. En el moment de formular, modificar o revisar el 
seu planejament urbanístic, els ajuntaments conside-
raran l’ús comercial a l’engròs i al detall i concretaran 
el sòl en el qual és admesa cadascuna d’aquestes mo-
dalitats de l’activitat comercial, així com el règim de 
compatibilitats amb altres usos.

5.3. L’ús comercial al detall s’articularà en les catego-
ries següents:

– Establiments comercials petits

– Establiments comercials mitjans.

– Grans establiments comercials

– Grans establiments comercials territorials

– Establiments comercials singulars

5.4. En la tramitació del planejament urbanístic ge-
neral i derivat i en la de les modificacions respectives, 
una vegada aprovats inicialment, se n’ha de demanar 
informe al departament de la Generalitat competent en 
matèria de comerç respecte a les reserves de sòl per a 
usos comercials al detall. Aquest informe, si és desfa-
vorable, serà vinculant.

5.5. En els casos que indica l’apartat anterior i d’acord 
amb el procediment d’aprovació dels plans d’ordenació 
urbanística i plans urbanístics derivats establerts a l’ar-
ticle 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, l’òrgan 
competent en la tramitació haurà de formular una sol-
licitud d’informe de la Direcció General de Comerç.»

5. Es modifica l’article 6 de la Llei 18/2005, d’equipa-
ments comercials, que queda redactat com segueix:

“Article 6. Paràmetres i indicadors de sostenibilitat

6.1. La materialització de l’ús comercial en un projec-
te específic haurà de complir, com a mínim, amb els 
requisits que s’estableixen en aquesta llei i en el Pla 
territorial sectorial del comerç de Catalunya.

complexa configurats pel casc històric i els seus ei-
xamples, així com les àrees residencials plurifamiliars 
continues compreses dins de sòl urbà on, d’acord amb 
el planejament urbanístic vigent, els usos comercials 
estan inserits en una continuïtat d’edificis d’ús resi-
dencial admès dominant, amb una densitat residencial 
significativa.

A tal efecte, s’entén que existeix densitat residencial 
significativa quan s’assoleix el llindar mínim necessa-
ri de 250 habitatges o 600 habitants censats al darrer 
padró continu, en àmbits de planejament urbanístic 
amb una densitat bruta residencial de 40 habitatges 
per hectàrea.

S’estableix la incidència del turisme amb la considera-
ció d’un habitatge equivalent a 5 habitacions d’allot-
jament hoteler.

S’ha d’entendre per usos comercials inserits en els usos 
residencials, la distribució dels establiments comerci-
als integrada amb els usos residencials dominants en 
la zona, amb la presència de locals situats a les plan-
tes baixes dels edificis o en edificacions independents, 
sempre que configurin una ordenació urbanística uni-
tària.

4.12. Es consideren automàticament convalidades i 
vigents les delimitacions de les trames urbanes con-
solidades dels municipis de més de 25.000 habitants 
o capitals de comarca, realitzades des de la vigència 
d’aquesta llei.

4.13. Per tal de poder implantar un establiment comer-
cial amb una superfície de venda igual o superior a 300 
metres quadrats en un municipi de menys de 25.000 
habitants que no sigui capital de comarca, caldrà la 
prèvia delimitació de la trama urbana corresponent.

4.14. La primera delimitació de la trama, així com les 
seves successives actualitzacions, s’haurà d’aprovar 
mitjançant resolució de la persona titular de la direc-
ció general competent en matèria de comerç, a instàn-
cia de l’ajuntament interessat o de la mateixa direcció 
general.

4.15. L’ajuntament, prèvia informació pública, trametrà 
sol·licitud de delimitació de la trama urbana consolida-
da o de la seva modificació a la direcció general com-
petent en matèria de comerç per a la seva aprovació. 
L’esmentada sol·licitud s’haurà de trametre acompanya-
da de la següents documentació:

a) Acord del ple relatiu a la proposta.

b) Memòria justificativa de la proposta.

c) Plànols a escala de les zones que es proposin incloure 
a la trama urbana consolidada.

d) Informe de la cambra oficial de comerç, indústria i 
navegació i del consell comarcal corresponents.

e) Expedient administratiu de la tramitació de la pro-
posta.

4.16. Transcorreguts tres mesos des de la data de pre-
sentació de la sol·licitud amb la documentació compler-
ta sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, s’en-
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recció general competent en matèria de comerç. Els 
nous titulars hauran de comunicar-ne la transmissió 
a la direcció general competent en matèria de comerç 
dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la data 
en què s’hagi formalitzat.”

7. Es modifica l’article 8 de la Llei 18/2005, d’equipa-
ments comercials, que queda redactada com segueix:

“Article 8. Dret dels ciutadans a disposar d’un entorn 
comercial diversificat

8.1. Constitueix una raó imperiosa d’interès general 
garantir la protecció del dret dels ciutadans, en tant 
que consumidors, a disposar d’un entorn comercial 
diversificat que els garanteixi l’exercici d’una llibertat 
efectiva d’elecció de format, gamma, producte, marca, 
qualitat i preu.

8.2. A tal efecte, el departament competent en matèria 
de comerç comprovarà el percentatge de superfície de 
venda de cada empresa o grup d’empreses en l’àrea 
d’influència corresponent, en relació amb el seu mercat 
rellevant. Aquesta comprovació haurà de realitzar-se 
respecte de:

a) Els establiments comercials mitjans dels quals siguin 
titulars empreses que tinguin la consideració de gran 
empresa o que pertanyin o estiguin vinculats a grans 
empreses o grups empresarials.

b) Els grans establiments comercials, els grans esta-
bliments territorials i els establiments comercials sin-
gulars.

8.3. Mitjançant ordre del departament competent en 
matèria de comerç, s’establiran els criteris tècnics per 
al càlcul de la diversificació de l’entorn comercial i per 
a la determinació dels llindars de presència a partir 
dels quals es considera que un establiment dificulta la 
llibertat d’elecció dels ciutadans i desmotiva l’entrada 
de nous operadors.

8.4. Quan de l’anàlisi sobre la diversificació comercial 
de l’entorn en resulti que una empresa o grup d’empre-
ses, amb la implantació de què es tracti, assoleix un 
grau de presència que dificulta la llibertat d’elecció dels 
ciutadans i desmotiva l’entrada de nous operadors en 
un determinat entorn, la direcció general competent en 
matèria de comerç ho comunicarà fefaentment a l’em-
presa titular de l’establiment, a l’ajuntament correspo-
nent i al consell comarcal.

8.5. Es poden interposar els recursos administratius i 
jurisdiccionals que corresponguin contra la comuni-
cació notificada.

8.6. Quan la comunicació hagi esdevingut ferma en via 
administrativa, l’empresa o grup d’empreses no podran 
procedir a l’obertura de cap nou establiment que com-
parteixi àrea d’influència, totalment o parcialment, amb 
l’establiment al qual es refereix la comunicació. La pro-
hibició es mantindrà vigent fins que l’empresa rectifiqui 
aquesta situació i així ho certifiqui el servei competent 
en matèria d’ordenació comercial.

6.2. Els grans establiments comercials i els grans es-
tabliments territorials estaran subjectes a les següents 
determinacions:

a) Adequació al codi tècnic d’edificació.

b) Adequació al codi tècnic d’accessibilitat.

c) Materialització del projecte i funcionament de l’esta-
bliment amb criteris d’estalvi energètic i aprofitament 
màxim del potencial d’energies renovables en funció 
de l’emplaçament.

d) Projecte de gestió de la mobilitat aprovat per l’Ajun-
tament corresponent o, alternativament, disposar de 
quatre places d’aparcament per cada 100 metres qua-
drats de superfície de venda.

e) Autorització municipal per a descàrrega en via pú-
blica o, alternativament, disposar d’un moll de descàr-
rega integrat amb unes dimensions mínimes de 3 x 8 
metres.

6. Es modifica l’article 7 de la Llei 18/2005 d’equipa-
ments comercials, que queda redactada com segueix:

«Article 7. Règim de llicència comercial i règim de sim-
ple comunicació

7.1. La llicència comercial és única per a tots els establi-
ments comercials obligats a obtenir-la i serà atorgada 
pel departament competent en matèria de comerç de la 
Generalitat de Catalunya.

7.2. És preceptiva l’obtenció de la llicència comercial 
amb caràcter previ a la implantació de nous grans es-
tabliments comercials, grans establiments territorials 
o establiments comercials singulars. Així mateix, re-
quereix llicència comercial l’ampliació, trasllat o re-
modelació d’un establiment comercial d’aquestes ca-
racterístiques, quan comporti un increment de la seva 
superfície de venda total.

7.3. Igualment requereix llicència comercial l’amplia-
ció, trasllat o remodelació d’un establiment comercial 
que com a conseqüència d’un increment de superfície 
derivat d’alguna o algunes d’aquestes actuacions esde-
vingui un gran establiment comercial, un gran establi-
ment territorial o un establiment comercial singular.

7.4. També requereix llicència comercial el canvi d’acti-
vitat dels grans establiments comercials, grans establi-
ments comercials territorials i establiments comercials 
singulars. S’entén per canvi d’activitat, als efectes de 
l’exigència de llicència comercial, el canvi o la modifi-
cació substancial del producte o gamma de productes 
que s’ofereixen a l’establiment.

7.5. La remodelació dels grans establiments comercials, 
grans establiments comercials territorials i establiments 
comercials singulars, que no implica un augment de la 
superfície de venda total ni la creació de nous establi-
ments d’aquestes categories, ha de ser comunicada a la 
direcció general competent en matèria de comerç, amb 
caràcter previ a l’obtenció de les llicències municipals 
corresponents.

7.6. La transmissió dels grans establiments comercials, 
grans establiments comercials territorials i establiments 
comercials singulars també s’ha de comunicar a la di-
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superfície edificada i per a la resta de Catalunya és de 
0.2277 t CO2/m² de superfície edificada.

Tant l’avaluació d’impacte ambiental del projecte, 
efectuada per l’autoritat competent en la matèria, com 
l’estimació de les emissions de CO2 realitzada pel sol-
licitant, són preceptives quan l’establiment supera els 
2.500 m² de superfície de venda. L’informe d’impacte 
ambiental del projecte tindrà caràcter vinculant en cas 
de ser desfavorable.

La inversió en energies renovables. En la implantació de 
grans establiments comercials i de grans establiments 
territorials s’atendrà l’estalvi en el consum energètic 
de les xarxes preexistents. Amb aquesta finalitat, els 
grans establiments comercials i els grans establiments 
territorials hauran d’aprofitar al màxim el potencial 
d’energies renovables que permeti l’emplaçament de 
l’establiment.

h) L’impacte i integració paisatgística. L’informe de la 
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge tindrà ca-
ràcter preceptiu, d’acord amb el que estableix l’article 
11, apartat c), punt 9, d’aquesta llei i serà vinculant en 
cas que aquest informe sigui negatiu.

El grau de protecció del dret dels ciutadans com a con-
sumidors de béns i serveis a poder disposar per al seu 
proveïment d’un entorn comercial diversificat en con-
dicions de format, producte, gama, marca, qualitat i 
preu en un entorn immediat, d’acord amb els criteris 
que s’estableixen a l’article 8 d’aquesta llei i amb les 
disposicions reglamentàries que el desenvolupin.

9. Es modifica l’article 11 de la Llei 18/2005, d’equipa-
ments comercials, que queda redactada com segueix:

«Article 11. Tramitació i procediment de la llicència 
comercial.

a) Sol·licitud

1. La sol·licitud de llicència comercial degudament sig-
nada pel promotor, el titular de l’activitat comercial o la 
persona que els representi, ha d’adreçar-se a la direcció 
general competent en matèria de comerç. La sol·licitud 
haurà d’anar acompanyada de la documentació a què 
es fa referència en el present article.

2. Quan la sol·licitud es presenti per mitjans electrònics, 
serà suficient l’entrega d’un exemplar de cada docu-
ment. En cas contrari, s’hauran d’acompanyar tantes 
còpies de la sol·licitud, amb la seva documentació ad-
junta, com òrgans sectorials participin en el procedi-
ment d’atorgament de llicència comercial.

3. D’acord amb el que preveu l’article 35.f de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, el sol·licitant no haurà d’aportar els docu-
ments que ja es trobin en mans de la direcció general 
competent en matèria de comerç o que aquesta pugui 
obtenir a partir del corresponent registre. En tot cas, 
caldrà que el sol·licitant indiqui on pot ser localitzada 
la documentació requerida.

8.7. Sens perjudici del que es preveu en els punts ante-
riors, en el tràmit d’atorgament de llicència comercial, 
el servei competent en matèria d’ordenació de la dis-
tribució comercial haurà d’emetre informe sobre la di-
versificació de l’entorn comercial en l’àrea d’influència 
de l’establiment que es pretén implantar. Quan aquest 
informe sigui desfavorable, tindrà caràcter vinculant als 
efectes de denegació de la llicència sol·licitada.

8. Es proposa la modificació de l’article 10 de la Llei 
18/2005, d’equipaments comercials, que queda redac-
tada com segueix:

“Article 10. Elements de valoració per a l’atorgament de 
la llicència comercial.

En l’atorgament o la denegació de la llicència comercial 
s’han de valorar els criteris següents:

L’adequació del projecte a les determinacions i requisits 
que s’estableixen en aquesta llei i en el Pla territorial 
sectorial del comerç de Catalunya.

L’adequació del projecte al planejament urbanístic vi-
gent.

Les condicions que conformen la seguretat del projecte.

La integració de l’establiment en l’entorn urbà. Els 
grans establiments territorials només podran implan-
tar-se en edificis considerats d’especial valor arquitec-
tònic, d’acord amb els criteris que reglamentàriament 
s’estableixin.

La mobilitat generada pel projecte. Haurà de posar-se 
una especial atenció a la incidència de la implanta-
ció en la xarxa viària i les infraestructures públiques. 
També caldrà posar especial atenció a l’existència o no 
de mitjans de transport públic col·lectiu suficients per 
atendre els fluxos de públic previsibles i desincentivar 
l’ús del vehicle particular d’acord amb el que deter-
mina la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el 
que estableixi el Pla Territorial Sectorial del Comerç 
de Catalunya

L’informe sobre l’impacte del projecte en la mobilitat, 
emès per l’autoritat que tingui atribuïda la competèn-
cia en aquesta matèria, serà preceptiu en tots els ca-
sos subjectes a llicència i, en cas de ser desfavorable 
a la implantació, tindrà caràcter vinculant. Els grans 
establiments territorials només es podran implantar a 
menys de 500 m d’una estació de ferrocarril metropolità 
o interurbà.

L’impacte ambiental del projecte, d’acord amb el Reial 
decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambi-
ental de projectes.

També caldrà tenir en compte l’estimació de les emis-
sions atmosfèriques de CO2 derivades de la mobilitat 
generada.

Per tal de poder atorgar la llicència comercial, el resul-
tat d’aquestes estimacions ha de ser un 20% inferior a 
la mitjana d’emissions de CO2 de l’àmbit on es localitza 
el projecte –per a la regió metropolitana de Barcelona 
la mitjana que cal considerar és de 0,1078 t CO2/m² de 
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drà caràcter preceptiu i vinculant en cas de ser negatiu. 
Al cap de tres mesos de l’entrada de la sol·licitud de 
l’informe a l’ajuntament sense que aquest l’hagi emès, 
s’entén que és favorable.

6. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada signat 
per un expert en la matèria, en els termes que estableixi 
el desenvolupament reglamentari de la Llei 9/2003, de 
27 de desembre, de la mobilitat.

7. Declaració d’impacte ambiental favorable emesa per 
l’organisme competent, d’acord amb el Reial decret le-
gislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental 
de projectes.

8. Certificació emesa per l’Institut Català de l’Energia, 
acreditativa que la materialització del projecte i el fun-
cionament de l’establiment s’han dissenyat amb crite-
ris d’estalvi energètic, així com també acreditativa que 
el projecte preveu l’aprofitament màxim del potencial 
d’energies renovables en funció de l’emplaçament.

9. L’estimació de les emissions atmosfèriques de CO2, 
derivades de la mobilitat, calculades mitjançant l’eina 
AMBIMOB a partir de les dades contingudes en l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada. Caldrà desglossar 
les dades utilitzades en el càlcul: la distància mitjana 
de desplaçament, el nombre de vehicles diaris que hi 
accedeixin, el repartiment modal en vehicles/km, una 
estimació del percentatge de trànsit en via congestiona-
da, principal o secundària i les velocitats mitjanes per 
tipologia de vehicles (turisme, motocicleta o autobús).

10. Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP), si 
escau, d’acord amb el que estableix el Decret 343/2006, 
de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge de Catalunya. Addicionalment als requisits 
establerts a l’article 20 del Decret 343/2006, es requeri-
rà l’elaboració d’un estudi d’impacte i integració paisat-
gística quan el projecte pretengui ubicar-se en un teixit 
urbà d’especial interès arquitectònic (zones catalogades 
com a municipis historicoartístics) o conjunts històrics, 
per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català.

11. Estudi detallat del percentatge de superfície de 
venda que l’empresa o, si és el cas, el grup d’empre-
ses disposarà en l’àrea d’influència de l’establiment 
en relació amb el seu mercat rellevant, després de la 
implantació.

12. Justificant de pagament del primer termini de la 
taxa corresponent segons la normativa vigent.

d) Proposta de resolució

Un cop rebuda i analitzada la documentació, la subdi-
recció general competent en matèria de comerç emetrà 
la corresponent proposta de resolució.

e) Tràmit d’audiència

Un cop dictada la proposta de resolució s’haurà de 
donar audiència al sol·licitant per tal que, durant el 

b) Documentació identificativa del sol·licitant

Als efectes identificatius de la persona sol·licitant de la 
llicència comercial, caldrà adjuntar la següent docu-
mentació:

1. Document oficial identificatiu de la persona física, 
si és el cas.

2. Domicili social, domicili fiscal i NIF.

3. Escriptura de constitució de la persona jurídica, si és 
el cas, i de l’última ampliació de capital, degudament 
inscrites al registre corresponent.

4. Escriptura de poder de la representació legal.

5. Certificat emès per l’administrador o administrado-
ra, consell d’administració o òrgan en el qual aquest 
delegui aquesta facultat, en què consti la composició 
accionarial de l’empresa en la data de presentació de 
la sol·licitud, llevat dels casos en què la identificació de 
l’accionariat no sigui exigible legalment.

6. Certificat emès per l’administrador o administradora, 
consell d’administració o òrgan en què aquest delegui 
aquesta facultat, on es faci constar que es tracta d’una 
petita o una mitjana empresa, si és el cas.

c) Documentació tècnica i administrativa

Amb la sol·licitud de llicència comercial s’acompanyarà 
la següent documentació:

1. Memòria i projecte bàsic, signat per un tècnic com-
petent, amb els continguts mínims relacionats a l’annex 
I del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.

El projecte bàsic en tot cas ha d’incorporar els plànols 
generals a escala i acotats, d’emplaçament, accessos i 
aparcament, i també de plantes, alçats i seccions, així 
com la distribució de l’oferta, especificant la superfície 
de cadascun dels locals. En els casos d’ampliacions o 
trasllats, cal aportar els plànols corresponents a l’es-
tabliment existent i al projecte presentat.

2. Certificat d’adequació del projecte als paràmetres 
urbanístics continguts a l’annex corresponent d’aquesta 
llei, signat per un tècnic competent municipal.

3. Acreditació de la inclusió de la implantació o implan-
tacions comercials projectades en una localització adi-
ent d’acord amb el que s’estableix a l’article 4 d’aquesta 
llei. Aquesta acreditació s’haurà de realitzar mitjançant 
un plànol a escala, expedit pels serveis tècnics del mu-
nicipi o municipis afectats pel projecte constructiu. El 
plànol aportat haurà de reflectir gràficament la localit-
zació de l’edificació, així com la delimitació de la trama 
urbana consolidada del municipi.

4. Acreditació de la disponibilitat dels terrenys o de 
l’edificació on es pretén desenvolupar la implantació 
projectada.

5. Informe emès per l’ajuntament del municipi en el 
terme del qual es pretén obrir, ampliar, traslladar o 
canviar l’activitat de l’establiment comercial. Aquest 
informe ha de ser aprovat pel ple de l’ajuntament i tin-
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4. Declarada la caducitat de la llicència, l’interessat 
podrà formular sol·licitud per a la seva rehabilitació, 
que podrà ser estimada, llevat d’aquells casos en què 
la llicència ja no es podria atorgar per motiu d’un canvi 
en la normativa aplicable, o en les circumstàncies que 
en van motivar la concessió.

5. El titular de la llicència ha de comunicar la data 
d’inici de l’activitat a la direcció general competent en 
matèria de comerç i trametre l’acreditació de l’ajunta-
ment corresponent.

h) Inadmissió a tràmit

1. Les sol·licituds de llicència comercial presentades 
d’acord amb el que preveu el present article no seran 
admeses en els casos següents:

a) Quan no s’adeqüin a aquesta llei.

b) Quan vagin acompanyades d’informes preceptius que 
tinguin caràcter vinculant perquè són negatius.

c) Quan la localització del projecte no s’ajusti a les de-
terminacions d’aquesta llei.

d) Quan el servei competent en matèria d’ordenació de 
la distribució comercial hagi emès informe desfavorable 
en relació amb els efectes de la implantació projectada 
sobre la diversificació de l’entorn comercial.

2. La persona titular de la subdirecció general compe-
tent en matèria de comerç acordarà no admetre a tràmit 
la sol·licitud presentada i el retorn de la fracció de taxa 
pagada. Contra l’acord de no admissió a tràmit, que po-
sarà fi al procediment, poden interposar-se els recursos 
pertinents en via administrativa i jurisdicciona.l

3. Si en el termini de tres mesos des de la presentació 
de la sol·licitud no s’ha notificat acord de no admissió 
a tràmit, s’entendrà que la sol·licitud de llicència co-
mercial ha estat admesa i es tramitarà d’acord amb el 
procediment previst en d’aquesta llei.

10. Es modifica l’article 12 de la Llei 18/2005, que que-
da redactada en els termes següents:

«Article 12. Taxes per a la tramitació de la llicència 
comercial

1. La tramitació dels expedients de sol·licitud de la lli-
cència comercial queda subjecta al pagament d’una 
taxa única, d’acord amb el que estableix la normati-
va vigent sobre taxes i preus públics de la Generalitat. 
Aquesta taxa hi incorporarà les corresponents als infor-
mes sectorials preceptius esmentats a aquest article.

2. Quan, de conformitat amb allò que preveu l’arti-
cle 19, s’acordi no admetre a tràmit la sol·licitud de 
llicència, l’interessat podrà sol·licitar la devolució de 
la quantitat pagada.

3. Els imports de les taxes recaptades resten vinculats 
al finançament, l’ampliació i la millora dels serveis que 
tinguin assignades les tasques de vetllar pel compliment 
del que estableix aquesta llei.

termini de quinze dies, pugui presentar al·legacions i fer 
efectiu el segon pagament de la taxa corresponent.

f) Resolució

1. La persona titular de la direcció general competent 
en matèria de comerç, a proposta de la persona titular 
de la subdirecció general competent en matèria de co-
merç, emetrà resolució i la notificarà en el termini de 
sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud 
completa.

Es considera completa la sol·licitud que compleix tots 
els requisits i va acompanyada de tota la documentació 
exigida en aquest article, amb els continguts i informa-
cions que s’hi estableixen.

2. La llicència s’entendrà atorgada per silenci adminis-
tratiu quan transcorri el termini de sis mesos des de la 
presentació completa de la sol·licitud sense que s’hagi 
dictat i notificat la resolució a l’interessat.

3. En cap cas es poden obtenir per silenci administratiu 
facultats o drets contraris al que s’estableix en aquesta 
llei i en les normes que la despleguen, sens perjudici 
de la responsabilitat que pugui derivar-se per a l’ad-
ministració i de la que pogués incumbir a les persones 
responsables de l’endarreriment.

4. Quan la complexitat de l’assumpte ho requereixi, la 
persona titular de la direcció general competent en ma-
tèria de comerç podrà ampliar el termini de resolució 
per una única vegada i per un període màxim de tres 
mesos. L’acord de la pròrroga haurà de ser motivat i es 
notificarà al sol·licitant abans que hagi transcorregut 
el període ordinari de resolució.

5. La resolució posarà fi a la via administrativa i tindrà 
caràcter vinculant en la denegació de qualsevol llicèn-
cia que l’establiment pogués sol·licitar posteriorment.

g) Vigència i caducitat

1. La llicència comercial tindrà vigència indefinida.

2. No obstant això, transcorreguts tres anys des de l’ob-
tenció de la llicència comercial sense que s’hagi iniciat 
l’activitat per causa imputable a l’interessat, la persona 
titular de la subdirecció general competent en matèria 
de comerç, prèvia audiència de l’interessat, declararà, 
si escau, la caducitat de la llicència comercial. L’acord 
de declaració de caducitat es notificarà al titular de 
la llicència caducada, així com a l’ajuntament corres-
ponent.

3. Abans que finalitzi el termini ordinari de tres anys 
per a l’execució del projecte emparat per la llicència 
comercial, el titular pot sol·licitar-ne motivadament una 
única pròrroga per poder iniciar l’activitat a la persona 
titular de la direcció general competent en matèria de 
comerç. La durada de la pròrroga no podrà excedir el 
termini màxim de dos anys a comptar des de la data 
a partir de la qual es va exhaurir el termini ordinari. 
Aquesta pròrroga s’entén tàcitament atorgada si en el 
termini màxim de dos mesos no es notifica resolució 
denegatòria al sol·licitant.
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determinacions del Pla Territorial i sectorial del Comerç 
de Catalunya.

14.3. El Decret 379/2006, pel qual s’aprova el Pla Ter-
ritorial Sectorial dels equipaments comercials, serà 
d’aplicació a les sol·licituds de llicència comercial de 
la Generalitat formulades amb anterioritat al 28 de de-
sembre de 2009. Transcorregut el termini de sis mesos 
a comptar des del 27 de desembre, quedarà automàti-
cament derogat l’esmentat Decret 379/2006 i restaran 
sense efecte totes les referències normatives, - legals i 
reglamentàries–, al Pla Territorial Sectorial d’Equipa-
ments comercials.»

13. Es modifica l’article 15 del la Llei 18/2005, que que-
da redactada com segueix:

«Article 15. Execució del Pla Territorial Sectorial del 
Comerç de Catalunya.

El Pla Territorial sectorial del comerç de Catalunya s’ha 
d’executar per mitjà de:

L’aprovació i la revisió dels instruments de planejament 
urbanístic general i derivat.

L’atorgament de les llicències comercials, d’acord amb 
el que estableix la legislació vigent.»

14. Es modifica l’article 16 de la Llei 18/2005 d’equi-
paments comercials, - amb supressió dels punts 2, 3, 4 
i 5–, que queda redactat com segueix:

«Article 16. Vigència del Pla Territorial sectorial del 
comerç de Catalunya.

La vigència del Pla territorial sectorial del comerç de 
Catalunya és indefinida.

15. Es suprimeix l’article 17 del la Llei 18/2005.

16. Es suprimeix l’article 19 de la Llei 18/2005.

17. Es suprimeix la disposició addicional tercera de la 
Llei 18/2005.

18. S’afegeix una nova disposició transitòria

Disposició transitòria onzena.-

Les sol·licituds de llicència comercial de la Generalitat 
presentades amb anterioritat al dia 28 de desembre de 
2009 es tramitaran d’acord amb el text originari de la 
Llei 18/2005 i les disposicions reglamentàries que la 
desenvolupen.

19. Es modifica la referència al Pla territorial i sectorial 
d’equipaments comercials en l’article 2.5, per la referèn-
cia al Pla territorial i sectorial de comerç.»

4. El primer pagament de la taxa correspondrà al 65% 
del seu import total i es farà efectiu amb la sol·licitud de 
llicència comercial. El 35% restant s’haurà de fer efec-
tiu dins del període de tràmit d’audiència que s’inicia 
un cop dictada la proposta de resolució.»

11. Es modifica l’article 13 de la Llei 18/2005 d’equipa-
ments comercials que queda redacta com segueix:

«Article 13. El Pla Territorial Sectorial del Comerç de 
Catalunya.

13.1. El Pla Territorial Sectorial del Comerç de Catalu-
nya és l’instrument per a l’ordenació dels equipaments 
comercials en l’àmbit territorial de Catalunya.

13.2. El Pla territorial sectorial del comerç de Catalu-
nya és un instrument d’ordenació del territori. L’objec-
tiu general del Pla és l’ordenació de les implantacions 
comercials subjectes a llicència comercial per tal que 
s’adeqüin a criteris de protecció de l’entorn urbà, protec-
ció del medi ambient i dels consumidors explícitament 
reconeguts com a raons imperioses d’interès general per 
la Directiva 123/2006/CE, relativa serveis en el mercat 
interior.

A tal efecte, tenint en compte la funció específica que 
correspon al comerç detallista, d’aproximar ben i ser-
veis als ciutadans, aquests objectius es concreten en 
l’adopció de mesures encaminades a:

Preservar el model de ciutat compacta en que els usos 
residencials es combinen harmònicament amb els co-
mercials, evitant la desertització dels pobles i ciutats 
de Catalunya.

Evitar al màxim els desplaçaments per raó d’aprovisi-
onament que generen impacte sobre el medi ambient y 
sobrecàrrega d’infraestructures públiques.

Garantir un entorn comercial de proximitat diversificat 
a tots els ciutadans, amb especial atenció a aquells que, 
per qualsevulla raó, tenen limitada la seva mobilitat.

13.3. El Pla territorial i sectorial del comerç de Cata-
lunya té caràcter vinculant per a les administracions 
públiques en general i, en especia, per a l’Administració 
de la Generalitat, les administracions locals, els 
promotors i les empreses comercials.»

12. Es modifica l’article 14 de la Llei 18/2005, d’equipa-
ments comercials, que queda redactat com segueix:

«Article 14. Aprovació del Pla Territorial sectorial del 
comerç de Catalunya.

14.1. El Pla Territorial sectorial del comerç de Catalunya 
és impulsat i aprovat pel Govern a proposta del Conse-
ller o consellera competent en matèria de comerç.

14.2. El Govern haurà d’aprovar el Pla Territorial Sec-
torial del comerç de Catalunya abans del dia 27 de juny 
de 2010.

14.3. A les sol·licituds de llicència formulades a partir 
del dia 28 de desembre de 2009 els seran d’aplicació les 
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la prestació realitzada dins dels trenta dies següents a 
la data d’expedició de les certificacions d’obres o dels 
corresponents documents que acreditin la realització 
total o parcial del contracte, sens perjudici del termi-
ni especial establert a l’article 205.4 de la Llei estatal 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector pú-
blic. En cas de demora, hauran d’abonar al contractis-
ta, a partir del compliment d’aquest termini de trenta 
dies, els interessos de demora i la indemnització pels 
costos de cobraments en els termes previstos a la Llei 
estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’es-
tableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Quan no procedeixi l’expedició 
de certificació d’obra i la data de rebut de la factura o 
sol·licitud de pagament equivalent, es presti a dubte o 
sigui anterior a la recepció de les mercaderies o a la 
prestació dels serveis, el termini de trenta dies es comp-
taran des de la data de recepció o prestació.

2. El termini i les mesures establertes en l’apartat an-
terior també seran d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació de les operacions co-
mercials efectuades entre els contractistes principals i 
els seus proveïdors o subcontratistes.

Article XXXX. Procediment per a fer efectius els deutes 
de les administracions

Transcorregut el termini a què es refereix l’article ante-
rior, els contractistes podran reclamar per escrit a l’ad-
ministració contractant el compliment de l’obligació de 
pagament i, en el seu cas, dels interessos de demora.

Si en el termini d’un mes l’Administració no hagués con-
testat, s’entendrà estimada la pretensió i els interessats 
podran formular recurs conteciós-administratiu contra 
la inactivitat de l’Administració, podent sol·licitar com a 
mesura cautelar el pagament immediat del deute.

L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que 
l’Administració acrediti el pagament o que la quantia 
reclamada no correspongui a la que és exigible, en 
aquest cas la mesura cautelar es limitarà a aquesta 
última.

La sentència condemnarà en costes a l’Administració 
demandada, en el cas d’estimació total de la pretensió 
de cobrament.

89 Esmena núm. 89
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(40)

S’addiciona una nova Disposició Addicional amb la 
següent redacció:

«Disposició Addicional (nova)

El Govern impulsarà davant de l’Administració General 
de l’Estat la modificació de la Llei 37/1992, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit per tal d’aplicar el tipus superredu-
ït de IVA a les adquisicions de sòl per a la construcció 
d’habitatge de protecció oficial de règim general i a les 
adquisicions d’habitatge de protecció oficial de règim 
general».

88 Esmena núm. 88
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(39)

S’afegeix un nou Títol III, amb la següent redacció:

«Títol III. Reducció de la morositat de les administra-
cions públiques de Catalunya

Article X. Objecte

1. Aquesta norma té per objecte combatre la morositat 
en el pagament de deutes dineraris i en evitar abusos en 
els terminis de pagament en les operacions realitzades 
que donin lloc al lliurament de béns o a la prestació de 
serveis entre empreses i les administracions públiques 
catalanes.

2. En tot allò que no reguli per aquests articles li és 
aplicable la legislació estatal sobre contractació en 
l’àmbit de les administracions públiques i la legislació 
estatal sobre terminis de pagament i morositat en les 
operacions comercials.

Article XX. Àmbit institucional d’aplicació

Als efectes regulats en aquest títol es considerarà com 
l’administració catalana els organismes següents:

a) L’Administració de la Generalitat, en la que s’inclo-
uen el Parlament i els organismes estatutaris i consul-
tius, els departaments del Govern.

b) El Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la 
Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

c)Les entitats autònomes de caràcter administratiu.

d) Les entitats autònomes de caràcter comercial i fi-
nancer.

e) Les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament 
jurídic privat.

f) Les societats mercantils en què la Generalitat partici-
pa directament, d’una manera total o majoritària.

g) Els consorcis amb participació directa de la Gene-
ralitat.

h) Les fundacions amb participació total o majoritària 
directa de la Generalitat.

i) Les universitats públiques.

j) Qualsevol ens, organisme o entitat amb personalitat 
jurídica pròpia, que hagin estat creats específicament 
per satisfer necessitats d’interès general que no tinguin 
caràcter industrial o mercantil, sempre que un o varis 
subjectes pertanyents al sector públic català financiïn 
majoritàriament la seva activitat, controlin la seva ges-
tió, o nomenin a més de la meitat dels membres del seu 
òrgan d’administració, direcció o vigilància.

k) La totalitat d’entitats que integren l’administració 
local.

Article XXX. Pagament del preu

1. Les administracions i organismes a què fa referència 
l’article anterior tindran l’obligació d’abonar el preu de 



10 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 594

34

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

92 Esmena núm. 92
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(43)

S’afegeix una nova Disposició addicional amb la se-
güent redacció:

«Disposició Addicional (nova). Registre d’estudis i dic-
tàmens.

1. Es crea adscrit al departament d’Economia i Finan-
ces un Registre d’Estudis i Dictàmens de la Generalitat 
de Catalunya i els seus organismes, ens i empreses.

2. El Registre d’Estudis i Dictàmens contindrà com a 
mínim les següents informacions:

– Òrgan o unitat que encarrega el dictamen

– Nom de l’adjudicatari/ària.

– Títol de l’estudi

– Import de l’estudi.

– Mètode de contractació utilitzat

– Breu descripció de la utilitat de l’estudi

– Mesures adoptades a partir de les conclusions de 
l’estudi

3. Aquest Registre serà públic. De manera reglamentà-
ria se’n regularà el seu accés i mètodes de consulta.

4. Per part del Govern es determinaran els mecanismes 
de consulta dels estudis i dictàmens que figuren en el 
registre per part de les persones interessades».

93 Esmena núm. 93
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(44)

S’afegeix una nova Disposició addicional amb la se-
güent redacció:

«Disposició Addicional (nova)

El Govern impulsarà davant l’Administració General 
de l’Estat les modificacions legals necessàries per tal 
de permetre l’aplicació de coeficients reductors als anys 
complets efectivament treballats pels membres del cos 
de Mossos d’Esquadra per tal de permetre la jubila-
ció anticipada dels membres d’aquest cos policial en 
igualtat de condicions i finançament que altres cossos 
i forces de seguretat de l’Estat».

94 Esmena núm. 94
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(45)

S’afegeix una nova Disposició addicional amb la se-
güent redacció:

«Disposició Addicional (nova). Participació de la Gene-
ralitat en la bonificació de les assegurances agràries

90 Esmena núm. 90
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(41)

S’afegeix una nova Disposició addicional amb la se-
güent redacció:

«Disposició Addicional (nova).

El Govern de la Generalitat regularà una línia especí-
fica de crèdit per part de l’Institut Català de Finances 
destinada a avalar els deutes de les administracions 
públiques catalanes i els seus ens dependents que tindrà 
una vigència de dos anys».

91 Esmena núm. 91
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(42)

S’afegeix una nova Disposició addicional amb la se-
güent redacció:

«Disposició Addicional (nova). Devolució de l’impost 
sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs 
per agricultors i ramaders.

Un. a) Es reconeix el dret a la devolució de les quotes 
de l’impost sobre les vendes minoristes de determinats 
hidrocarburs satisfetes o suportades pels agricultors/
es amb ocasió de les adquisicions de gasoil que hagin 
tributat al tipus de l’epígraf 1.4 del article 50.1 de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, que 
hagin efectuat durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2009 i el 31 de desembre de 2009.

b) L’import de la devolució serà igual al resultat d’apli-
car el tipus de 6 euros por 1.000 litres sobre una base 
constituïda pel resultat de multiplicar el volum de gasoil 
efectivament utilitzat en l’agricultura, inclosa l’horticul-
tura, ramaderia i silvicultura durant el període indicat, 
expressat en milers de litres, pel coeficient 0,998.

Dos. Als efectes de la devolució contemplada en l’apar-
tat Un anterior, es consideren agricultors/es les persones 
o entitats que, en el període indicat, hagin tingut dret 
a la utilizació de gasoil que tributa al tipus de l’epígraf 
1.4 de l’article 50.1 de la Llei 38/1992 i que, efecti-
vament, l’hagin usat com a carburant a l’agricultura, 
inclosa l’horticultura, ramaderia i silvicultura, i que, 
a més, hagin estat inscrits, en relació amb l’exercici de 
d’aquestes activitats, en el Cens d’Obligats Tributaris al 
que es refereix la disposició addicional cinquena de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Tres. El procés de devolució es durà a terme pel proce-
diment que estableixi el Conseller d’Economia i Finan-
ces i podrà comprendre l’obligació de que els interessats 
presentin declaracions tributàries, inclús de caràcter 
censal.»
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98 Esmena núm. 98
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(49)

S’afegeix una nova Disposició Transitòria amb la se-
güent redacció:

«Disposició Transitòria (nova).

El Govern fent ús de la seva capacitat reglamentària 
i d’acord amb el que es disposa a la lletra d) de l’arti-
cle 5.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació 
de Catalunya, modificarà el Decret 140/2009, de 8 de 
setembre, pel qual es regulen els Programes de Quali-
ficació Professional Inicial i aquells altres que siguin 
necessaris per tal de preveure la celebració de concerts 
singulars per als programes de qualificació professional 
inicial (PQPI) amb aquells centres que ho desitgin».

99 Esmena núm. 99
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(50)

S’afegeix una nova Disposició Transitòria amb la se-
güent redacció:

«Disposició Transitòria (nova)

Durant els exercicis de 2010 i 2011 queda sense efecte 
el que disposa l’apartat 3 de l’article 11 del Decret Le-
gislatiu 4/2002, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
de l’Institut Català de Finances pel que fa al destí dels 
crèdits i avals que es destinen a empreses privades. En 
aquest sentit, i de manera excepcional, es permet du-
rant aquests 2 exercicis el finançament d’operacions per 
finançar circulant o per fer reestructuració de balanç 
efectuades per petites i mitjanes empreses».

100 Esmena núm. 100
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(51)

S’afegeix una nova Disposició Transitòria amb la se-
güent redacció:

«Disposició Transitòria (nova)

S’autoritza a la Generalitat i a les institucions de crèdit 
públic a ella vinculades a que les operacions de crèdits 
que formalitzin al llarg de l’any 2010 amb empreses 
i corporacions locals incorporin la possibilitat d’una 
carència de fins a 5 anys pel que fa l’amortització del 
capital».

S’habilita al Govern de la Generalitat a incrementar la 
seva aportació en el pagament de la quota de l’assegu-
rança agrària fins a un màxim del 40% de la part no 
subvencionada, de manera que l’ajut total màxim pugui 
elevar-se a un 90% del cost net bonificat».

95 Esmena núm. 95
De supressió
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(46)

Se suprimeix la Disposició Transitòria Primera.

96 Esmena núm. 96
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(47)

S’afegeix una nova Disposició Transitòria amb la se-
güent redacció:

«Disposició Transitòria. Comprovació dels valors dels 
béns immobles en els fets imposables de l’any 2010

Els coeficients de correcció de valors cadastrals que 
possibiliten que la comprovació del valor declarat de 
la transmissió o la successió d’un bé immoble tingui 
la consideració de no prioritària per a l’Administració 
tributària catalana, per a l’any 2010 seran els mateixos 
que han estat vigents l’any 2007.

El que es disposa en l’apartat anterior no serà d’aplica-
ció quan el municipi hagi fet una revisió dels seus valors 
cadastrals. En aquest cas, els coeficients s’adequaran a 
l’actualització dels valors de manera que en conjunt no 
es produeixi cap augment de la valoració».

97 Esmena núm. 97
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(48)

S’afegeix una nova Disposició Transitòria, amb la se-
güent redacció:

«Disposició Transitòria (nova). Aplicació del termini 
de l’article XXX

El termini de trenta dies a què es refereix l’article xxx 
s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2012.

Entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011 
el termini en el qual les administracions tenen l’obli-
gació d’abonar el preu serà dins dels quaranta-cinc 
dies següents a la data d’expedició de les certificacions 
d’obres o dels corresponents document que acreditin la 
realització total o parcial del contracte.

Des de l’entrada en vigor de la present Llei fins al 31 de 
desembre de 2010, el termini en el qual les administra-
cions hauran d’abonar el preu de les seves obligacions 
serà de seixanta dies».
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Publicitat de les referides remuneracions i obligacions 
contractuals en la memòria que s’adjunta amb els estats 
comptables.

L’obligatorietat de compareixença de l’Interventor Ge-
neral de la Generalitat a la Comissió corresponent del 
Parlament de Catalunya, almenys una vegada en cada 
període de sessions, per donar compte del Pla de Con-
trol de les subvencions públiques i transferències conce-
dides per la Generalitat i les seves entitats públiques.

La prohibició que entitats tutelades per la Generali-
tat de Catalunya (entitats financeres (caixes d’estalvi 
i cooperatives de crèdit), mutualitats, cooperatives i 
altres) puguin realitzar operacions gratuïtes, entre les 
que s’inclouen la condonació del principal o de tot tipus 
d’interessos de préstecs, en favor de partits polítics o 
fundacions i associacions que hi estiguin vinculades».

104 Esmena núm. 104
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(55)

S’afegeix una nova Disposició Final, amb la següent 
redacció:

«Disposició Final (nova)

El Govern de la Generalitat procedirà, al llarg de 2010, 
a efectuar les modificacions normatives que siguin ne-
cessàries per tal de procedir a una homogeneïtzació de 
les categories existents entre el cos de Mossos d’Esqua-
dra i la policia local per tal d’eliminar les diferències 
que avui existeixen».

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

101 Esmena núm. 101
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(52)

S’afegeix un nou punt 7 bis a la Disposició Derogatòria, 
amb la següent redacció:

«Disposició Derogatòria. 7 bis) (nou)

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article únic del Decret 
120/2008, de 17 de juny, de modificació del Decret 
243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes 
de la contractació laboral de la Generalitat de Cata-
lunya en allò que fa referència al període de preavís i 
a les indemnitzacions a percebre pels contractes d’alta 
direcció».

102 Esmena núm. 102
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
53

S’afegeix una nova Disposició Final, amb la següent 
redacció:

«Disposició Final (nova)

Les modificacions que en aquesta llei es produeixin re-
latives a l’Impost sobre Successions i Donacions i de 
manera especial pel que fa a mínims exempts, tipus, 
bonificacions i deduccions, s’aplicaran a aquells fets 
imposables derivats de l’adquisició per herència, llegat 
i per les quantitats que es cobrin com a conseqüèn-
cia d’una assegurança de vida que encara es trobin en 
període voluntari de liquidació el dia 1 de gener de 
2010».

103 Esmena núm. 103
D’addició
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(54)

S’afegeix una nova Disposició Final, amb la següent 
redacció:

«Disposició Final (nova). Nou text de la Llei de Finan-
ces Públiques de Catalunya

1. De conformitat amb l’article 63.3 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya, s’autoritza al Govern perquè, en el 
termini de dos mesos a comptar des de la data d’entrada 
en vigor d’aquesta llei, formuli un nou text refós de la 
Llei de Finances públiques de Catalunya.

2. S’autoritza el Govern perquè en aquest text refós in-
corpori les disposicions següents:

Obligatorietat de fer públiques les remuneracions totals 
que percep el personal directiu dels organismes, entitats 
autònomes, entitats de dret públic, les societats i altres 
entitats de caràcter mercantil, els consorcis i les funda-
cions de participació majoritària de la Generalita, així 
com de les obligacions contractuals que incorporin els 
contractes del personal directiu.
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ARTICLE 19 TER. REDUCCIÓ PER A PERSONES GRANS

1. En les adquisicions per causa de mort per persones 
de setanta-cinc anys o més s’aplica una reducció de 
275.000 euros.

2. Aquesta reducció és incompatible amb la reducció 
per discapacitat establerta en l’article 2.1.b) de la Llei 
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i ad-
ministratives.

ART. 19 QUATER. REDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ DE L’HABI-
TATGE HABITUAL

Es modifica l’article 2.1.d).tercer de la Llei 21/2001, de 
28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Tercer. L’habitatge habitual del causant o la causant. 
Aquesta reducció té un límit de 500.000 euros pel va-
lor conjunt de l’habitatge. Aquest límit conjunt s’ha 
de prorratejar entre els subjectes passius en proporció 
a llur participació. Com a resultat del prorrateig, el 
límit individual per cada subjecte passiu no pot ésser 
inferior a 180.000 euros.

Aquesta reducció és aplicable al cònjuge, als descendents 
o adoptats i als ascendents o adoptants; els parents col-
laterals, per a gaudir d’aquesta reducció per adquisició 
de l’habitatge habitual, han d’ésser més grans de sei-
xanta-cinc anys i haver conviscut amb el causant o la 
causant durant els dos anys anteriors a la seva mort.

Es considera habitatge habitual el que s’ajusta a la 
definició i als requisits establerts per la normativa de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. L’ha-
bitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es 
poden considerar conjuntament com a habitatge habi-
tual, malgrat que no hagin estat adquirits de manera 
simultània en unitat d’acte, si estan situats al mateix 
edifici o complex urbanístic i es troben, en el moment 
de la transmissió, a disposició de llurs titulars, sense 
haver estat cedits a tercers.

Si en el moment de la realització del fet imposable el 
causant tenia la seva residència efectiva en el domicili 
d’un familiar o d’un tercer per raons de salut, depen-
dència o qualsevol altre motiu que el fes necessitar 
l’atenció de terceres persones, es podrà considerar ha-
bitatge habitual el darrer que hagués tingut aquesta 
consideració fins a qualsevol dia dels deu anys anteri-
ors a la seva mort. La limitació dels deu anys no opera 
en el supòsit que el causant hagués tingut el seu darrer 
domicili en un centre residencial o sociosanitari.»

ARTICLE 19 QUINQUIES. REDUCCIÓ ADDICIONAL

1. Un cop aplicades totes les reduccions a què tingui 
dret el contribuent, l’excés de base imposable es podrà 
reduir en un 50% amb els imports màxims següents 
per a cada grup:

a) Grup I: 200.000 euros.

b) Grup II:

– cònjuge: 250.000 euros.

– fill: 200.000 euros

– resta de descendents: 100.000 euros

– ascendents: 50.000 euros

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63355)

105 Esmena núm. 105
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i pel 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

S’addiciona una nova secció primera bis dins el capítol II  
(tributs cedits) del títol I (mesures fiscals) del projecte 
de Llei.

«“SECCIÓ PRIMERA BIS. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DO-
NACIONS

ARTICLE 19 BIS. REDUCCIONS PERSONALS

1. En les adquisicions per causa de mort, incloses les 
dels beneficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, les 
reduccions personals per raó del parentiu amb el cau-
sant aplicables a la base imposable són les següents:

a) Grup I (adquisicions per descendents i adoptats 
menors de vint-i-un anys): 400.000 euros, més 33.000 
euros per cada any de menys de vint-i-un que tingui el 
causahavent, fins al límit de 664.000 euros.

b) Grup II (adquisicions per descendents i adoptats 
de vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adop-
tants):

– cònjuge: 500.000 euros.

– fill: 400.000 euros

– resta de descendents: 200.000 euros

– ascendents: 100.000 euros

c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i ter-
cer grau, ascendents i descendents per afinitat): 50.000 
euros

d) Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart 
grau, graus més distants i estranys, no s’aplica cap re-
ducció per raó de parentiu.

2. Els imports anteriors es redueixen a la meitat en el 
cas que el contribuent opti per aplicar qualsevol de les 
reduccions i exempcions següents:

a) Les reduccions de l’article 2.1.d) de la Llei 21/2001, 
de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, 
llevat de la reducció per habitatge habitual regulada a 
l’apartat tercer de l’esmentat article, que serà aplicable 
en tot cas.

b) Les reduccions dels articles 9 i 10 de la Llei 17/2007, 
de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

c) Les exempcions i reduccions recollides en la Llei de 
l’Estat 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les 
explotacions agràries.

d) Qualsevol altra reducció de la base imposable o 
exempció que requereixi de sol·licitud per part del con-
tribuent o depengui de la concurrència de determinats 
requisits el compliment dels quals correspongui exclu-
sivament a la voluntat del contribuent.
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2. Grups III i IV: en les adquisicions per contribuents 
d’aquests grups no resulta aplicable cap reducció ad-
dicional.

3. El percentatge i imports màxims anteriors es redu-
eixen a la meitat en el cas que el contribuent opti per 
aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions a què 
es refereix l’article 19 bis.2 d’aquesta Llei.

ARTICLE 19 SEXTIES. RÈGIM D’OPCIÓ DE LES REDUCCIONS 
PERSONALS I ADDICIONALS

1. L’opció a què es refereixen els articles 19.bis.2 i 
19.quinquies.3 d’aquesta llei s’ha d’exercitar dins el 
termini voluntari de presentació.

2. En el cas que dins el termini voluntari de presentació 
el contribuent hagi manifestat en més d’una ocasió la 
seva opció de forma diferent en cada cas, s’entendrà 
que val l’opció efectuada en darrer lloc.

3. El dret d’opció no es rehabilita quan, com a resultat 
de la comprovació administrativa no es reuneixin els 
requisits d’aplicació d’una o més de les reduccions o 
exempcions a què es refereixen els articles 19.bis.2 i 
19.quinquies.3 d’aquesta llei, ni tampoc en el cas que 
s’incompleixin les regles de manteniment a què quedi 
subjecte el gaudi definitiu de les esmentades reduccions 
o exempcions.

ARTICLE 19 SEPTIES. TARIFA

Es modifica l’article 3 de la Llei 21/2001, de 28 de de-
sembre, de mesures fiscals i administratives, que passa 
a tenir la redacció següent:

«La quota íntegra de l’impost sobre successions i do-
nacions s’obté aplicant a la base liquidable l’escala 
següent:

 Base liquidable fins a (euros)  Quota íntegra Resta base liquidable Tipus (%)

 0,00 0,00 50.000,00 7
 50.000,00 3.500,00 150.000,00 11
 150.000,00 14.500,00 400.000,00 16
 400.000,00 54.500,00  800.000,00 23
 800.000,00 146.500,00  En endavant 32

ARTICLE 19 OCTIES. COEFICIENTS MULTIPLICADORS

Es modifica l’art. 4 de la Llei 21/2001, de 28 de desem-
bre, de mesures fiscals i administratives, que passa a 
tenir la redacció següent:

«La quota tributària per l’impost sobre successions i 
donacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coefi-
cient multiplicador que correspongui dels que s’indi-
quen a continuació, establerts en funció del grup de 
parentiu:

 Grau de parentiu

 Grups I i II Grup III Grup IV

 1 1,5882 2»

106 Esmena núm. 106
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i pel 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

S’addiciona una nova disposició addicional quarta al 
projecte de Llei.

«DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. CARÀCTER DE LES RE-
DUCCIONS DE LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE 
SUCCESSIONS I DONACIONS

Als efectes d’allò disposat a l’article 40.1.a) de la Llei 
de l’Estat 21/2001, de 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, es 
fa contar que les reduccions establertes a l’article 19 
bis milloren les de l’Estat que en són anàlogues, i les 
establertes als articles 19 ter i 19 quinquies són reduc-
cions pròpies.»
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107 Esmena núm. 107
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i pel 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(3)

S’addiciona una nova disposició addicional cinquena al 
projecte de Llei.

«DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. APLICACIÓ PRO-
GRESSIVA DE LES REDUCCIONS PERSONALS I ADDICIONALS 
EN L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

L’import de les reduccions personals de l’article 19 bis 
i els imports màxims de les reduccions addicionals de 
l’article 19 quinquies d’aquesta Llei, s’aplicaran en els 
percentatges i períodes que s’indiquen a continuació:

Per a fets imposables meritats de l’1 de gener fins al 30 
de juny de 2010: 25%

Per a fets imposables meritats de l’1 de juliol del 2010 
fins al 30 de juny de 2011: 62,5%

Per a fets imposables meritats a partir de l’1 de juliol 
de 2011: 100%»

108 Esmena núm. 108
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i pel 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(4)

S’addiciona una nova disposició addicional sisena al 
projecte de Llei, amb la redacció següent:

«DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. AUTORITZACIÓ DE MO-
DIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER L’APLICACIÓ DE LES 
NORMES DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

S’autoritza al Govern per a què efectuï les modificaci-
ons pressupostàries oportunes per tal d’incorporar el 
resultat derivat de l’aplicació de les mesures contingu-
des en la secció segona del capítol II del Títol I i en la 
disposició addicional cinquena d’aquesta Llei.»

109 Esmena núm. 109
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i pel 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(5)

S’addiciona un nou apartat novè a la disposició deroga-
tòria del projecte de Llei.

«9. Es deroga l’article 2.1.a) de la Llei 21/2001, de 28 
de desembre, de mesures fiscals i administratives.»

110 Esmena núm. 110
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i pel 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(6)

S’addiciona una nova disposició final al projecte de 
Llei.

«Sens perjudici de l’aplicació de les normes relatives a 
l’impost sobre successions i donacions contingudes en 
aquesta llei, el Govern ha de presentar al Parlament, 
abans del 31 de gener de 2010, un projecte de llei on es 
reguli dit impost amb l’abast que permet la normativa 
vigent en matèria de cessió de tributs.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63356)

111 Esmena núm. 111
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«Esmena Impost venda minorista determinats hidro-
carburs

Nova disposició addicional

Devolució de l’impost sobre vendes minoristes de deter-
minats hidrocarburs per agricultors i ramaders

Un. a) Es reconeix el dret a la devolució de les quotes 
de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hi-
drocarburs satisfetes o suportades pels agricultors/es  
amb ocasió de les adquisicions de gasoil que hagin tri-
butat al tipus de l’epígraf 1.4 de l’article 50.12 de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, que 
hagin efectuat durant el període compres entre l’1º de 
gener de 2009 i el 31 de desembre de 2009.

b) L’import de la devolució serà igual al resultat d’apli-
car el tipus de 6 euros per 1.000 litres sobre una base 
constituïda pel resultat de multiplicar el volum de gasoil 
efectivament utilitzat en agricultura, inclosa l’horticul-
tura, ramaderia i silvicultura durant el període indicat, 
expressat en milers de litres, pel coeficient 0,998.

Dos. Als efectes de la devolució contemplada en l’apar-
tat Un anterior, es consideren agricultors /es les perso-
nes o entitats que, en el període indicat hagin tingut dret 
a utilització de gasoil que tributa al tipus de l’epígraf 1.4 
de l’article 50.1 de la Llei 38/1992 i que, efectivament, 
l’hagin usat com a carburant a l’agricultura, inclosa 
l’horticultura m, ramaderia i silvicultura, i que, a més, 
hagin estat inscrits, en relació amb l’exercici d’aquestes 
activitats, en el Cens d’Obligacions Tributàries al que 
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o associacions s’identifiquin els fundadors, el nom, el 
domicili i la finalitat del club o associació, i també, 
el sotmetiment a la normativa esportiva que els sigui 
aplicable.»

113 Esmena núm. 113
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres, que modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la 
Llei 24/2002, de 18 de novembre de 2002, de creació 
de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats 
de la Generalitat

«Article XX

Modificació de la Llei 24/2002

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 24/2002, 
de 18 de novembre de 2002, de creació de l’especialitat 
d’educació social en el cos de diplomats de la Genera-
litat, que resta redactat de la manera següent:

«1. El personal interí i el personal amb contracte tem-
poral que, en el moment de publicació de convocatòria 
de selecció, presti serveis o acrediti haver prestat amb 
anterioritat tres anys de serveis com a educador o edu-
cadora en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, 
pot participar, excepcionalment, successivament i sense 
solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòri-
es per a l’accés a l’especialitat d’educació social pel sis-
tema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna 
llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s’ha 
de tenir en compte, especialment, el temps de serveis 
prestats com a educador o educadora social.

En la fase d’oposició, restaran exempts dels temes es-
pecífics d’educació social les persones aspirants que 
acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis 
com a educador o educadora social en l’àmbit de la 
Generalitat.»

114 Esmena núm. 114
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres, que modifica els articles 5, 10 i 11 de la 
Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei 
català de Transit i es deroga l’article 6.

«Article XX

Modificació de la Llei 14/1997, de 24 de desembre

1. Es modifica l’article 5 de la Llei 14/1997, de 24 de 
desembre de creació del Servei Català de Transit, que 
resta redactat de la manera següent

es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Tres. El procés de devolució es durà a terme pel proce-
diment que estableixi el Conseller d’Economia i Finan-
ces i podrà comprendre l’obligació de que els interessats 
presentin declaracions tributàries, inclús de caràcter 
censal.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 63357)

112 Esmena núm. 112
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres, que modifica l’article 7 del Decret Legisla-
tiu 1/2000, de 31 de juliol pel qual s’aprova el Text únic 
de la Llei de l’Esport

«Article XXX

Modificació del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de 
juliol

Es modifica l’article 7 del Decret Legislatiu 1/2000, de 
31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport, que resta redactat de la següent manera:

«Article 7

1. El règim jurídic dels clubs o associacions esportius 
s’ha d’adaptar a les normes determinades per regla-
ment. A les entitats esportives federades els són apli-
cables subsidiàriament les normes reguladores de les 
federacions esportives catalanes que siguin compati-
bles amb la mateixa organització.

2. En qualsevol cas, els estatuts dels clubs o associa-
cions esportius han d’ésser aprovats per l’Assemblea 
general a fi de poder-se inscriure al Registre d’entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya.

3. Els presidents dels clubs o associacions esportius 
n’han d’exercir la representació legal i han de presi-
dir-ne els òrgans, llevat dels supòsits que legalment o 
estatutàriament es determinin.

4. Els clubs o associacions esportius que, per llur la seva 
naturalesa, s’organitzin mitjançant una estructura inter-
na simplificada poden gaudir d’un règim jurídic especial,  
que s’ha de desplegar per reglament. A aquest efecte, 
tan sols és exigible que en la constitució d’aquests clubs 
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i el procediment que assenyala la legislació aplicable a 
l’Administració de la Generalitat.»

3. Es modifica l’article 11 de la Llei 14/1997, de 24 de 
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, que 
resta redactat de la manera següent:

«Article 11. Sancions

1. Sens perjudici de les competències municipals, és 
competent per a imposar multes i sancions en matè-
ria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària 
la persona que ocupi la direcció del Servei Català de 
Trànsit.

2. Contra les resolucions sancionadores dictades pel 
Director o Directora del Servei Català de Trànsit hom 
pot interposar recurs potestatiu de reposició davant 
d’aquest mateix òrgan de conformitat amb la norma-
tiva específica.

3. Les sancions en matèria de publicitat corresponen a 
la Direcció del Servei Català de Trànsit.

4. El Director o Directora del Servei Català de Trànsit 
pot assumir la competència sancionadora per infracci-
ons de normes de circulació en vies urbanes que corres-
ponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit 
en aquesta matèria entre l’Ajuntament afectat i el Servei 
Català de Trànsit.

5. L’import de les multes i sancions pot ésser exigit per 
la via de constrenyiment

6. L’import de les sancions derivades de les denúncies 
per infraccions comeses en les vies urbanes que són 
formulades per les policies locals i tramitades i per-
cebudes pel Servei Català de Trànsit han de revertir 
parcialment, mitjançant conveni, en favor de l’ajunta-
ment corresponent, en la forma que s’ha d’establir per 
reglament.

7. El Servei Català de Trànsit pot actuar com a organis-
me recaptador per la via de constrenyiment de les sanci-
ons derivades de les denúncies formulades a infractors 
residents en un municipi diferent al de la comissió de 
la infracció, si així s’ha establert en el corresponent 
conveni subscrit entre l’ajuntament afectat i el Servei 
Català de Trànsit.»

4. Es deroga l’article 6 de la Llei 14/1997, de 24 de de-
sembre, de creació del Servei Català de Trànsit.»

115 Esmena núm. 115
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (4)

Es modifica la disposició final segona de la Llei de me-
sures fiscals i financeres en relació a la modificació de la 
Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei 
català de Transit

«De la Disposició final segona:

Aquesta llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2010, ex-
cepte l’article 37 i l’apartat 9 de la disposició deroga-

«Article 5. La Direcció

La persona que ocupa la Direcció amb rang de direc-
tor o directora general és nomenada i separada per 
decret del Govern de la Generalitat i té les funcions 
següents:

a) Elaborar anualment el pla d’actuació i l’avantprojec-
te i la liquidació dels pressupost per tal de presentar-ho 
a l’aprovació de la Presidència.

b) Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els ser-
veis d’acord amb les directrius de la Presidència.

c) Administrar i gestionar els recursos econòmics del 
Servei.

d) Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits 
establerts.

e) Proposar la plantilla del Servei, la relació de llocs 
de treball i el règim retributiu del personal en el marc 
de la legislació aplicable.

f) Contractar el personal del Servei en règim laboral.

g) Resoldre els expedients sancionadors que s’incoïn 
per infraccions comeses contra la normativa de tràn-
sit, circulació de vehicles i seguretat viària a les vies 
interurbanes i travessies, sense perjudici de les compe-
tències municipals.

h) Resoldre els expedients sancionadors que s’incoïn per 
infraccions comeses en vies urbanes d’aquells municipis 
que hagin signat un conveni d’acord amb l’article 11 
d’aquesta Llei.

i) Resoldre els expedients sancionadors relatius a les 
autoescoles i als centres de reconeixement d’aptituds 
psicotècniques dels conductors.

j) Resoldre els recursos administratius.

k) Exercir qualsevol altra funció que la Presidència li 
delegui.»

2. Es modifica l’article 10 de la Llei 14/1997, de 24 de 
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, que 
resta redactat de la manera següent:

«Article 10. Recursos

1. Les resolucions de la Direcció del Servei Català de 
Trànsit, que no esgoten la via administrativa, poden 
ser objecte de recurs d’alçada davant la persona titular 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació. Les resolucions de la Presidència posen 
fi a la via administrativa.

2. El recurs de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan 
que va dictar l’acte que s’impugna en els supòsits esta-
blerts legalment.

3. El recurs potestatiu de reposició contra les resolu-
cions sancionadores dictades pel Director o Directora 
del Servei Català de Trànsit s’interposarà davant aquest 
mateix òrgan que serà el competent per resoldre’l.

4. Un cop exhaurida la via administrativa, hom pot in-
terposar el recurs contenciós administratiu o el que es 
consideri més ajustat al dret, d’acord amb els terminis 
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118 Esmena núm. 118
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (7)

S’afegeix una disposició addicional al projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres

«Disposició addicional XX

Recurs especial en matèria de contractació

1. S’autoritza al Govern perquè, en el marc de la nor-
mativa bàsica que l’Estat pugui adoptar en aquesta 
matèria, i d’acord amb les condicions generals previs-
tes en aquesta disposició, creï un òrgan col·legiat in-
dependent per al coneixement i resolució dels recursos 
especials en matèria de contractació que s’interposin 
en relació amb els procediments de contractació de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així 
com dels ens, entitats i organismes que integren el seu 
sector públic, amb la finalitat de garantir la correcta 
aplicació de les Directives 89/665/CEE del Consell, de 
21 de desembre de 1989, relativa a la coordinació de 
les disposicions legals, reglamentàries i administrati-
ves referents a l’aplicació dels procediments de recurs 
en matèria d’adjudicació dels contractes públics de 
subministraments i d’obres, i 2007/66/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2007, 
per la qual es modifiquen les Directives 89/665/CEE i 
92/13/CEE del Consell en allò que respecta a la millora 
de l’eficàcia dels procediments de recurs en matèria 
d’adjudicació de contractes públics.

2. L’òrgan col·legiat a què fa referència l’apartat 1 
s’adscriurà orgànicament al Departament d’Economia 
i Finances i es configurarà com una instància indepen-
dent respecte dels òrgans de contractació els actes dels 
quals siguin susceptibles del recurs especial en matèria 
de contractació. En tot cas, les resolucions d’aquest 
òrgan esgotaran la via administrativa.

3. L’òrgan col·legiat estarà composat per un/a 
President/a i un nombre parell de vocals no superior 
a sis, tots ells designats pel Govern, d’entre funcio-
naris de carrera dels Cossos i/o escales del Grup A, 
que siguin llicenciats en dret i amb més de quinze anys 
d’activitat professional dins l’Administració Pública, 
preferentment en l’àmbit del dret públic relacionat amb 
la contractació pública.

El decret de creació haurà de preveure les condicions 
específiques de nomenament, durada i acabament del 
mandat dels membres d’aquest òrgan, així com les de la 
seva revocabilitat; tot això d’acord amb les exigències 
derivades de les Directives comunitàries d’aplicació.

4. La creació d’aquest òrgan independent s’haurà de 
fer durant l’any 2010. El Govern haurà de dotar pressu-
postàriament aquest òrgan per garantir el seu correcte 
funcionament.

5. Així mateix, el decret de creació, previ informe de les 
entitats representatives dels ens locals de Catalunya, 

tòria que entraran en vigor als sis mesos de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado» de la Llei de 
l’Estat per la qual es modifica el text articulat de la Llei 
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat  
Viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 
2 de març, en matèria sancionadora.»

116 Esmena núm. 116
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (5)

S’afegeix una nova disposició final en el Projecte de Llei 
de mesures fiscals i financeres

«Disposició final

Vigència amb caràcter reglamentari d’articles de la Llei 
15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i control alimen-
taris

A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els articles 8, 9,10 
i 11 de la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i  
control alimentaris, regiran únicament en allò que 
fossin aplicables com a normes de rang reglamentari 
fins que entrin en vigor les disposicions reglamentaries 
que es dictin en desplegament de la Llei 18/2009, del 
22 d’octubre, de salut pública, en matèria de registre 
sanitari alimentari, moment en el qual quedaran total-
ment derogats.»

117 Esmena núm. 117
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (6)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres, que modifica l’apartat 4 de l’article 17 de 
la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons so-
bre la disposició del rebuig dels residus.

«Article XX

Modificació de la Llei 8/2008

Es modifica l’apartat 4 de l’article 17 de la Llei 8/2008, 
de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures 
de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposi-
ció del rebuig dels residus, que resta redactat de la 
manera següent:

4. No es consideren residus destinats a la deposició 
controlada els residus de la construcció gestionats 
d’acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Reial 
Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i de-
molició, sempre que es compleixin els objectius mínims 
de recuperació que s’estableixin reglamentàriament.»
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– Declaració d’adequació a la legalitat dels reglaments 
de col·legis i consells de col·legis: 43,75 euros

– Declaració d’adequació a la legalitat de la modifi-
cació global dels reglaments de col·legis i consells de 
col·legis: 43,75 euros

– Declaració d’adequació a la legalitat de la modifi-
cació parcial dels reglaments de col·legis i consells de 
col·legis: 21,95 euros

– Delegació de funcions i apoderaments: 21,95 euros

– Obertura i tancament de delegacions territorials: 
32,85 euros

– Fusió i escissió: 21,95 euros

– Dissolució: 21,95 euros»

120 Esmena núm. 120
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

Es modifica la disposició final primera del projecte de 
llei de mesures fiscals i financeres

«Disposició final

Primera. Autorització per a formular un nou text articu-
lat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat.

S’autoritza al Govern perquè, en el termini de vuit me-
sos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, formuli un nou text articulat de les taxes aplica-
bles per Ports de la Generalitat, d’acord amb les bases 
següents:

Primera. Les taxes han de substituir els cànons i les 
tarifes per serveis regulats a la llei 5/1998 de 17 d’abril, 
de ports de Catalunya, sens perjudici del que estableix 
la disposició transitòria tercera de la present llei pel 
que fa als preus privats.

Segona. Les taxes s’han d’establir per la utilització pri-
vativa del domini públic portuari, per l’aprofitament 
especial del domini públic portuari i per la prestació de 
serveis o realització d’activitats administratives.

Tercera. El fet imposable de les taxes per la utilització 
privativa del domini públic portuari s’ha de definir en 
el marc dels supòsits següents:

– L’ocupació privativa del domini públic portuari.

– L’emmagatzematge de mercaderies.

– L’ocupació del domini públic portuari amb béns mo-
bles destinats a la prestació de serveis portuaris especí-
fics o al desenvolupament d’activitats econòmiques.

– L’estada de vaixells a la zona de varada.

Quarta. El fet imposable de les taxes per l’aprofitament 
especial del domini públic portuari s’ha de definir en el 
marc dels supòsits següents:

– L’entrada i estada de vaixells.

podrà preveure que els ens que integren l’Administració 
Local a Catalunya sotmetin també la resolució dels 
recursos especials en matèria de contractació a l’òrgan 
col·legiat a què es fa referència en aquesta disposició. 
En aquest cas, caldrà garantir en el procés de nome-
nament que almenys un dels membres d’aquest òrgan 
sigui designat a proposta de les esmentades entitats 
representatives dels ens locals de Catalunya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana per majoria les esmenes núm. 
112 a 118.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 63358)

119 Esmena núm. 119
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

Es modifica l’article 7 del projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres

«Article 7

Modificació del títol X del Text refós de la Llei de taxes 
i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Es modifica l’article 10-1.4 del capítol I del títol X del 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny, que queda redactat de la manera 
següent:

1. La quota corresponent a la “Inscripció de les dele-
gacions de fundacions que actuen a Catalunya” passa 
a tenir la redacció següent:

Inscripció de les delegacions de fundacions que actuen 
a Catalunya regulades per altres lleis de fundacions 
diferents del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya 
relatiu a les persones jurídiques aprovat per la Llei 
4/2008, de 24 d’abril: 32,85 euros.

2. S’afegeixen dues noves quotes en l’apartat 2 dedicat 
a les associacions i federacions:

– Inscripció de delegació d’associació estrangera: 32,85 
euros

– Transformació d’una associació en fundació: 54,70 
euros

3. S’afegeixen set noves quotes en l’apartat 3 dedicat als 
col·legis professionals i consells de col·legis:
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les situacions jurídiques consolidades i els drets econò-
mics de Ports de la Generalitat.»

121 Esmena núm. 121
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

S’addiciona un article 13 bis al projecte de Llei de me-
sures fiscals i financeres

«Article 13 bis

Modificació del títol XXI del Text refós de la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Es modifica l’apartat 1.c) de l’article 21.7-4del Decret 
Legislatiu 3/2008, que queda redactat de la manera 
següent:

c) Per emissió de certificat d’exportació amb desplaça-
ment específic: 50,00 euros. Els certificats d’exportació, 
descomptat el primer, que s’emetin en el mateix acte de 
control oficial tindran un cost addicional de 10,00euros 
per certificat.

c bis) Per emissió de certificat d’exportació sense des-
plaçament específic: 10,00 euros»

122 Esmena núm. 122
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (4)

S’introdueix un nou apartat en la disposició derogatòria 
del projecte de llei.

«Disposició derogatòria

Es deroga el capítol I del títol VI del text refós aprovat 
pel Decret Legislatiu 3/2008.

Com a conseqüència de la introducció d’aquest apartat 
2, els actuals apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, passen a ésser 
els apartats 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, respectivament.»

123 Esmena núm. 123
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (5)

Es modifica l’article 14 del projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres relatiu a la Modificació del títol XXII 
del Text refós aprovat de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya.

«Es modifica la lletra a) de l’article 22.5-1 de l’apartat 
1 de l’article 14 del projecte de llei de mesures fiscals 
i financeres

a) Accidents de trànsit.»

– L’atracada de vaixells.

– La càrrega, la descàrrega, el transbord i el trànsit 
de mercaderies.

– L’embarcament, el desembarcament i el trànsit de 
passatgers i vehicles en règim de passatge.

– La utilització pels vaixells pesquers en activitat de les 
obres i les instal·lacions portuàries que permeten l’accés 
marítim al port i llur estada en lloc d’atracada, punt 
d’amarratge o lloc de fondeig que els hagi estat assignat 
i pels productes de la pesca de les zones de manipulació 
i serveis generals del port.

– La utilització per les embarcacions esportives o de 
lleure de les aigües del port i, si escau, de les zones 
d’ancoratge o de les instal·lacions d’amarratge, atra-
cada en molls o en molls de pilons del port, accessos 
terrestres i vies de circulació.

– L’estacionament de vehicles.

Cinquena. El fet imposable de les taxes per la prestació 
de serveis o realització d’activitats administratives s’ha 
de definir en el marc dels supòsits següents:

– La utilització de les bàscules.

– La seguretat portuària.

Sisena. Els criteris metodològics que cal seguir per a 
valorar cada taxa han de ser els següents:

– Per les taxes d’utilització privativa del domini públic 
portuari: el valor del mercat del bé (terrenys, mirall d’ai-
gua i edificis per zona portuària) i en funció de la classe i 
intensitat dels usos dels domini públic portuari.

– Per les taxes d’aprofitament especial del domini pú-
blic portuari: el valor del mercat del bé (terrenys, mirall 
d’aigua i edificis per zona portuària) i el valor de la 
utilitat obtinguda.

– Per les taxes per prestació de serveis o realització 
d’activitats administratives: cost del servei o activitat.

Setena. El resultat d’aplicar els criteris de valoració 
establerts a la base sisena té com a límit les quotes dels 
cànons i de les tarifes que les taxes han de substituir en 
el moment de l’entrada en vigor del text articulat.

Vuitena. En cada taxa cal definir de manera concreta el 
fet imposable, els supòsits de no subjecció, les exemp-
cions, els subjectes passius, els elements de quantifica-
ció de la taxa, la quota tributària, les reduccions de la 
quota íntegra, les bonificacions, el període impositiu i 
la meritació, l’actualització i la revisió i el pagament 
del deute tributari.

Novena. Per a determinar els elements que les taxes 
han de regular d’acord amb la base vuitena s’ha de 
tenir en compte la regulació establerta als articles 91 i 
92 i a l’annex 1 de la Llei 5/1998, en la redacció vigent 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei, adaptant-los a la 
naturalesa tributària.

Desena. El text articulat ha d’incloure la derogació de 
les disposicions substituïdes, sens perjudici de la regu-
lació del dret transitori que calgui aplicar per garantir 
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126 Esmena núm. 126
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (8)

Es modifica l’article 14 del projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres relatiu a la Modificació del títol XXII 
del Text refós aprovat de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya.

«Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 22.5-3  
de l’article 14 del projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres

b) En cas d’incendis intencionats o conseqüència d’una 
imprudència greu, el subjecte passiu és el responsable 
de l’incendi, d’acord amb el que estableixin els informes 
tècnics de les autoritats competents.»

127 Esmena núm. 127
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (9)

Es modifica l’article 14 del projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres relatiu a la Modificació del títol XXII 
del Text refós aprovat de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya.

«Es modifica la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 22.5-3  
de l’article 14 del projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres

d) En cas d’intervenció en elements interiors o exteriors 
d’immobles, el subjecte passiu és la persona propietà-
ria de l’immoble o l’arrendatària que hagi actuat de 
manera imprudent en la deficient construcció o en el 
manteniment de l’immoble, d’acord amb la informació 
de les autoritats competents.»

128 Esmena núm. 128
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (10)

Es modifica l’article 14 del projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres relatiu a la Modificació del títol XXII 
del Text refós aprovat de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya.

«Es modifica la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 22.5-3  
de l’article 14 del projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres

e) En cas d’inundacions ocasionades per imprudència, 
el subjecte passiu és el responsable de la inundació 
d’acord amb el que estableixin els informes tècnics de 
les autoritats competents.»

124 Esmena núm. 124
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (6)

Es modifica l’article 14 del projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres relatiu a la Modificació del títol XXII 
del Text refós aprovat de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya

«Es modifiquen els apartats c), d) e) i f) de l’article 22.5-
1 de l’apartat 1 de l’article 14 del projecte de llei de 
mesures fiscals i financeres

c) Incendis intencionats o conseqüència d’una impru-
dència greu del subjecte passiu, sempre que es puguin 
identificar, en béns mobles o immobles, o incendis de 
vegetació forestal, agrícola o urbana, o altres tipus 
d’incendi.

d) Neteja per vessament de combustibles, olis, líquids 
perillosos o similars quan sigui a causa d’una impru-
dència.

e) Intervencions en elements interiors o exteriors d’im-
mobles, incloent-hi el sanejament de façanes, rètols pu-
blicitaris, alarmes, etc., quan aquesta intervenció sigui 
a causa d’una construcció o manteniment deficients per 
imprudència.

f) Inundacions ocasionades per obstrucció de desguas-
sos, acumulació de brutícia, dipòsits en mal estat i ca-
sos similars, sempre que s’apreciï imprudència en el 
manteniment dels espais, immobles o instal·lacions de 
gas o aigua a la via pública.»

125 Esmena núm. 125
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (7)

Es modifica l’article 14 del projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres relatiu a la Modificació del títol XXII 
del Text refós aprovat de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya.

«Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 22.5-3 
de l’article 14 del projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres

a) En cas d’accident de trànsit, el subjecte passiu és el 
responsable de l’accident, d’acord amb el que establei-
xin els informes tècnics de l’autoritat de trànsit. Si no 
es determinés responsable, es consideraran subjectes 
passius els beneficiaris del servei.»



10 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 594

46

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya.

«Es modifica l’apartat 1 de l’article 60 de la Llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya

1. Es crea la contribució especial per a l’establiment, 
la millora i l’ampliació dels serveis de prevenció i ex-
tinció d’incendis i de salvaments, en endavant, contri-
bució, dins l’àmbit territorial de Catalunya. Als efectes 
d’aquesta contribució, dins el concepte de «millora» 
s’inclouen les actuacions que suposin una ampliació 
qualitativa o quantitativa dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments.»

132 Esmena núm. 132
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (14)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres, que modifica l’article 65 del capítol II Títol 
VII Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya.

«Es modifica l’apartat 3 de l’article 65 de la Llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya

3. El cost total al qual es refereix l’apartat 1 es calcu-
la sobre la base de les quantitats consignades anual-
ment en el pressupost de la Generalitat, i té caràcter 
de mera previsió. En conseqüència, si el cost efectiu 
resulta superior o inferior al previst, el dèficit o l’excés 
s’ha de traslladar a la base imposable dels exercicis 
següents.»

133 Esmena núm. 133
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (15)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres, que modifica l’article 66 del capítol II Títol 
VII Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya.

«Es modifica l’apartat 6 de l’article 66 de la Llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya

6. Si la suma total de les quotes exigibles al conjunt 
dels subjectes passius és superior o inferior al 90% de 
la base imposable, l’excés o el defecte s’ha de traslladar 
als exercicis successius fins a la seva amortització total. 
A aquest efecte, un cop tancat l’exercici corresponent 
i fixat el cost total efectiu de les obres i els serveis es-
mentats en l’apartat 1 de l’article 65, l’òrgan competent 

129 Esmena núm. 129
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (11)

Es modifica l’article 14 del projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres relatiu a la Modificació del títol XXII 
del Text refós aprovat de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya.

«Es modifica l’apartat 3 de l’article 22.5-3 de l’article 
14 del projecte de llei de mesures fiscals i financeres

3. Són obligats tributaris en concepte de substituts del 
contribuent, les entitats o societats asseguradores amb 
què tingui contractada una pòlissa d’assegurança que 
cobreixi els supòsits objecte de tributació i fins al límit 
establert com a suma assegurada en aquesta.

En cas d’accident de trànsit, són obligats tributaris, en 
concepte de substituts dels contribuents, les seves enti-
tats asseguradores.

A l’efecte de l’obligació de suportar la taxa, quan hi 
concorren diferents persones beneficiàries de la pres-
tació del servei, s’ha d’imputar proporcionalment als 
efectius emprats en les tasques en el benefici de cada 
subjecte passiu. Si no es poden individualitzar o hi 
concorreguessin múltiples responsables, la taxa s’ha 
d’imputar a parts iguals.»

130 Esmena núm. 130
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (12)

D’addició d’una disposició transitòria al projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres relatiu a la modificació 
del títol XXII del Text refós aprovat de la Llei de taxes 
i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

«Disposició transitòria XX

Per tal que el mercat assegurador pugui adequar les pò-
lisses d’assegurança dels rams afectats pels fets imposa-
bles que s’estableixen als apartats c), d), e) i f) de l’article 
22.5-1 d’aquesta Llei, el primer paràgraf de l’apartat 3 
de l’article 22.5-3 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2011.»

131 Esmena núm. 131
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (13)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres, que modifica l’article 60 del capítol II Títol 
VII Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis 
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Salmònids sense mort

Tarifa general: 5,45 euros

Membre de la societat de pescadors riberencs: 2,75 
euros

Membres federats: 3,25 euros

Intensiu amb mort

Tarifa general: 12,20 euros

Membre de la societat de pescadors riberencs: 6,65 
euros

Membres federats: 8,75 euros

Intensiu sense mort

Tarifa general: 7,70 euros

Membre de la societat de pescadors riberencs: 4,45 
euros

Membres federats: 5,25 euros

Ciprínids anual

Tarifa general: 16,45 euros

Membre de la societat de pescadors riberencs: 7,70 
euros

Membres federats: 12 euros

Ciprínids diari

Tarifa única: 2,75 euros»

136 Esmena núm. 136
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (18)

S’afegeix una nova subsecció novena (bis) Taxa pels 
serveis d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Ad-
ministració en matèria de medi ambient.

«SUBSECCIÓ NOVENA BIS. TAXA PELS SERVEIS D’ACREDITA-
CIÓ D’ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ADMINISTRACIÓ 
EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT

Article 10 bis

S’eliminen els punts 1.1, 2,2 i 3.11 de l’article 12.14-4 
del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 
25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalu-
nya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana per majoria les esmenes núm. 
119 a 136.

de l’Agència Tributària de Catalunya ha de fixar el per-
centatge de reducció o d’increment que s’ha d’aplicar 
al percentatge inicial del 5% i emetre les liquidacions 
complementàries o els acords de devolució que escai-
guin, d’acord amb el procediment reglamentari corres-
ponent.»

134 Esmena núm. 134
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (16)

Es modifica l’article 12 del projecte de llei de mesures 
Fiscals i Financeres, justament en la modificació refe-
rent a l’article 17.4-5 del text refós aprovat per Decret 
legislatiu 3/2008.

«Article 17.4-5. Quota, que queda redactat de la ma-
nera següent:

L’import de la taxa del concurs queda definida pel nom-
bre de participants i d’acord amb el tipus de la zona de 
pesca controlada en el qual s’efectuï. Les quotes que 
s’han d’aplicar son les següents

– Zones de pesca controlada Intensiva sense mort: 5,25 
euros/participant

– Zones de pesca controlada Intensiva amb mort: 8,75 
euros/participant

– Zones de pesca controlada de Salmònids sense mort: 
3,25 euros/participant

– Zones de pesca controlada de Ciprínids: 2,75 euros/
participant.»

135 Esmena núm. 135
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (17)

Es modifica l’article 11.2 del projecte de llei de mesures 
Fiscals i Financeres

«2. Es modifica l’article 17.2-5 del capítol II del Títol 
XVII del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
que queda redactat de la manera següent:

La quota de la taxa per permisos de zones de pesca 
controlada és la següent:

Salmònids amb mort

Tarifa general: 6,65 euros

Membre de la societat de pescadors riberencs: 3,40 
euros

Membres federats: 4,25 euros
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cions d’instruments de planejament urbanístic general 
que comportin un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús 
industrial, o la transformació dels usos anteriorment 
previstos

1. Es modifica l’article 40 del Text refós de la Llei d’ur-
banisme, que resta redactat de la manera següent:

“Article 40 Limitacions del dret d’aprofitament urba-
nístic

1.Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consoli-
dat, en els supòsits regulats per l’article 43, tenen dret 
al 90% de l’aprofitament urbanístic del sector o del 
polígon d’actuació urbanística, referit a llurs finques, 
excepte en els supòsits següents:

a) En el cas de les àrees residencials estratègiques, en 
les quals el percentatge es pot reduir fins al 85%.

b) En els supòsits de modificació del planejament ur-
banístic general que preveu l’article 43.1, en els quals 
el percentatge es pot reduir fins al 80%, d’acord amb 
l’article 94.6.

2. Els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable de-
limitat tenen dret al 90% de l’aprofitament urbanístic 
del sector, referit a llurs finques, excepte en els supòsits 
següents:

a) En el cas de les àrees residencials estratègiques, en 
les quals el percentatge es pot reduir fins al 85%.

b) En els supòsits de modificació del planejament urba-
nístic general que preveu l’article 45.1.a, en els quals 
el percentatge es pot reduir fins al 80%, d’acord amb 
l’article 94.6

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 43 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera 
següent:

«1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consoli-
dat han de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, 
el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 
dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels 
polígons d’actuació urbanística que tinguin per objec-
te alguna de les finalitats a què fa referència l’article 
68.2.a, excepte en els supòsits següents:

a) En el cas de les àrees residencials estratègiques les 
persones propietàries han de cedir el sòl corresponent al 
percentatge que el pla director estableixi, que pot ser de 
fins un 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.

b) En el cas que mitjançant una modificació del pla-
nejament urbanístic general s’estableixi un nou sector 
o un nou polígon d’actuació urbanística que tingui per 
objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’arti-
cle 68.2.a, les persones propietàries han de cedir el sòl 
corresponent als percentatges d’aprofitament urbanístic 
següents:

Primer. Si el polígon d’actuació urbanística té per ob-
jecte una actuació aïllada de dotació a què fa referència 
la disposició addicional setzena, el 15% de l’increment 
de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de 
dotació respecte a l’aprofitament urbanístic preexistent 
i efectivament materialitzat, o el percentatge superior 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 63359)

137 Esmena núm. 137
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

Es modifica el títol de l’article 33 del projecte de Llei de 
mesures Fiscals i Financeres

«Article 33. Modificació del Text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, per a l’aclariment de les facultats dels plans 
especials urbanístics.»

138 Esmena núm. 138
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

S’addiciona un nou article a la Secció Quarta –Urba-
nisme– del projecte de Llei de Mesures Fiscals i Fi-
nanceres

«Secció Quarta, Urbanisme

Article 33 bis. Modificació del Text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, per al reforçament de la iniciativa pública en 
la formulació del planejament urbanístic general.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 96 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera 
següent:

1. La iniciativa privada pot formular plans especials 
urbanístics, plans de millora urbana i plans parcials 
urbanístics d’acord amb el planejament urbanístic ge-
neral aplicable.»

139 Esmena núm. 139
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

S’afegeix un nou article 33 ter a la Secció Quarta –Ur-
banisme– del projecte de Llei de Mesures Fiscals i Fi-
nanceres

«Secció Quarta, Urbanisme

Article 33 ter. Modificació del Text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, per al reforçament del control públic, la transpa-
rència i la recuperació de plusvàlues en les modifica-
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de l’aprofitament urbanístic o el percentatge superior 
que la modificació del planejament urbanístic general 
estableixi d’acord amb l’article 94.6, i que pot ser de 
fins el 20%.»

4. Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 94 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactada 
de la manera següent:

«c) En el cas de modificacions d’instruments de plane-
jament general que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la in-
tensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos 
anteriorment previstos:

Primer. Han d’especificar en la memòria la identitat de 
totes les persones propietàries o titulars d’altres drets 
reals sobre les finques afectades, siguin públiques o 
privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del 
procediment de modificació, i els títols en virtut dels 
quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació 
es du a terme mitjançant la incorporació a la memòria 
d’una relació d’aquestes persones i de les corresponents 
notes expedides pel Registre de la Propietat, i en el seu 
cas, pel Registre Mercantil. En el cas de manca d’iden-
tificació de la persona propietària en el Registre de la 
Propietat es faran constar les dades del cadastre. També 
es farà constar a la memòria l’existència, si és el cas, 
d’un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística 
i la seva identitat.

Segon. Han d’incloure en el document de l’agenda o 
del programa d’actuació del Pla la previsió d’execució 
immediata del planejament i han d’establir el termini 
concret per a aquesta execució, el qual ha de ser propor-
cionat a la magnitud de l’actuació. L’incompliment dels 
terminis establerts per a iniciar o per acabar les obres 
d’urbanització o per a edificar els solars resultants com-
porta que l’administració actuant hagi d’adoptar les 
mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per 
retornar a l’ordenació anterior a la modificació.

Tercer. Han d’incloure en el document de l’avaluació 
econòmica i financera, com a separata, una avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació en la qual es 
justifiqui, en termes comparatius, el rendiment econò-
mic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 
nova ordenació.

Quart. Quan les determinacions del planejament ge-
neral a modificar tenen una vigència inferior a cinc 
anys, requereixen l’informe favorable de la Comissió 
territorial d’urbanisme competent, amb caràcter pre-
vi a la seva tramitació. L’informe ha de ser demanat 
per l’administració competent per a la seva tramitació 
i s’entén emès en sentit favorable si transcorren tres 
mesos des que es va sol·licitar sense que s’hagi notificat. 
Els motius que justifiquen la modificació han de quedar 
convenientment explicitats en la sol·licitud d’informe i 
s’han de fonamentar en raons d’interès públic deguda-
ment enumerades i objectivades.

Cinquè. Requereixen l’informe favorable de la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya, previ a l’aprovació definiti-
va de l’expedient, quan d’acord amb l’apartat 6 establei-
xen un percentatge de cessió de sòl amb aprofitament 
superior al 15%, o quan l’òrgan competent per a l’apro-

que la modificació del planejament urbanístic general 
estableixi d’acord amb l’article 94.6, i que pot ser de 
fins el 20%.

Segon. En la resta de supòsits, el 15% de l’aprofitament 
urbanístic de l’àmbit d’actuació, o el percentatge superi-
or que la modificació del planejament urbanístic general 
estableixi d’acord amb l’article 94.6, i que pot ser de 
fins el 20%.

c) En el cas que mitjançant una modificació del plane-
jament urbanístic general, s’incrementi el sostre edifica-
ble, la densitat de l’ús residencial o la intensitat de l’ús 
industrial o es transformin els usos de determinades 
parcel·les del sector o del polígon d’actuació urbanística, 
les persones propietàries, apart de la cessió ordinària 
que correspongui a l’àmbit d’actuació, han de cedir el 
sòl corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic o el percentatge superior que la modificació 
del planejament urbanístic general estableixi d’acord 
amb l’article 94.6, i que pot ser de fins el 20%.

d) En el cas que mitjançant una modificació del plane-
jament urbanístic general s’efectuï una reordenació ge-
neral d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística 
que comporti la transformació global dels usos previstos 
pel planejament, les persones propietàries han de cedir 
el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic 
de l’àmbit d’actuació, o el percentatge superior que la 
modificació del planejament urbanístic general esta-
bleixi d’acord amb l’article 94.6, i que pot ser de fins 
el 20%.»

3. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 45 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactada 
de la manera següent:

«a) Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins 
el sector de sòl urbanitzable en què siguin compresos els 
terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corres-
ponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, 
excepte en els supòsits següents:

Primer. En el cas de les àrees residencials estratègiques, 
les persones propietàries han de cedir el sòl necessari 
per a edificar el sostre corresponent al percentatge que 
el pla director urbanístic estableixi, que pot ser de fins 
a un 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.

Segon. En el cas que mitjançant una modificació del 
planejament urbanístic general s’estableixi un nou 
sector de sòl urbanitzable o una reordenació general 
d’un sector ja existent que comporti la transformació 
global dels usos previstos pel planejament, les persones 
propietàries han de cedir el sòl corresponent al 15% 
de l’aprofitament urbanístic del sector, o el percentatge 
superior que la modificació del planejament urbanístic 
general estableixi d’acord amb l’article 94.6, i que pot 
ser de fins el 20%.

Tercer. En el cas que mitjançant una modificació del 
planejament urbanístic general s’incrementi el sostre 
edificable, la densitat de l’ús residencial o la intensitat 
de l’ús industrial, o es transformin els usos de determi-
nades parcel·les del sector, les persones propietàries, 
apart de la cessió ordinària que correspongui al sector, 
han de cedir el sòl corresponent al 15% de l’increment 
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c) Quan l’ordenació proposada suposa una actuació ex-
cepcional d’acord amb el planejament territorial, sense 
que s’hagin apreciat raons d’interès territorial o estratè-
gic, d’acord amb les normes d’ordenació territorial.

d) Quan en la proposta no hi hagi una projecció adequa-
da dels interessos públics. Entre altres raons, es conside-
ra que no hi ha una projecció adequada dels interessos 
públics, en els supòsits següents:

Primer. Quan no es dóna adequat compliment a les exi-
gències que estableix l’article 95.1 amb relació al mante-
niment de la superfície i de la funcionalitat dels espais 
lliures, les zones verdes o els equipaments esportius 
considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 
urbanístics generals o locals.

Segon. Quan dintre d’un àmbit d’actuació urbanística 
es redueix la superfície dels sòls qualificats de siste-
ma d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments 
públics en compliment dels estàndards mínims legals, 
excepte que la qualificació de sistema d’equipament es 
substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, dintre 
dels límits i amb les justificacions que estableix aquesta 
Llei.

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la 
superfície dels sòls qualificats d’equipaments de titulari-
tat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels 
equipaments previstos o existents, ni la concurrència 
d’un interès públic prevalent de destinar els sòls a un 
altre sistema urbanístic públic.

Quart. Quan es preveu compensar la supressió de la 
qualificació d’equipament de titularitat pública mitjan-
çant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor 
qualitat o funcionalitat per a la implantació dels usos 
propis d’aquesta qualificació.

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la 
qualificació d’equipament de sòls que ja són de titulari-
tat pública mitjançant la qualificació com a equipaments 
d’altres sòls de titularitat privada, sense que la modifi-
cació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que 
la modificació sigui executiva.»

6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 130 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera 
següent:

«2. El projecte de bases a què fa referència l’apartat 1 
ha d’especificar els documents que les persones propi-
etàries que han de dur a terme l’execució urbanística 
han de redactar, els criteris de reparcel·lació, les obres 
que s’han d’executar, el termini d’execució de les obres, 
les facultats de vigilància que corresponen a l’admi-
nistració, els factors que han de determinar la fixació 
dels preus de venda dels solars resultants, els deures de 
conservació i manteniment, les penalitzacions per in-
compliment, els supòsits de resolució i de caducitat, les 
garanties i els compromisos necessaris per a l’execució 
del pla i les altres circumstàncies exigibles per regla-
ment. El projecte de bases ha d’incloure expressament 
com a causa d’extinció de la concertació el fet que, en el 
termini de 5 anys i abans d’edificar els terrenys, s’aprovi 
una modificació del planejament urbanístic general que 
suposi un increment del valor dels terrenys. Aquesta 

vació de l’expedient consideri necessari establir-lo. En 
aquest darrer cas, l’òrgan competent per a la resolució 
definitiva ha de suspendre la tramitació de la modifica-
ció fins a disposar de l’esmentat informe.»

5. S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 94 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, la redacció de l’apartat 6 es mo-
difica i passa a ser l’apartat 7 i s’afegeix un nou apartat 
8, de manera que els esmentats apartats resten redactats 
de la manera següent:

«6. Les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic general referides a sectors o a polígons d’ac-
tuació urbanística subjectes a la cessió de sòl amb apro-
fitament, han de preveure els percentatges de cessió que 
corresponguin d’acord amb els articles 43.1 i 45.1.a. El 
percentatge del 15%, establert amb caràcter general, per 
a les modificacions a què fan referència els esmentats 
articles, es pot incrementar fins al 20%, de manera pro-
porcionada i justificada, quan el valor de les parcel·les 
resultants de la modificació, un cop descomptades les 
càrregues urbanístiques imputades, sigui sensiblement 
superior al mitjà de la resta de sòls de l’entorn de la 
mateixa categoria que la proposada. L’òrgan competent 
per a l’aprovació definitiva ha de valorar l’adequació 
del percentatge de cessió de sòl amb aprofitament es-
tablert i determinar-ne la modificació, dins dels límits 
esmentats, tant si el considera desproporcionat com si 
considera que no suposa una adequada participació de la 
comunitat en les plusvàlues generades. L’import obtin-
gut de l’alienació del sòl de cessió amb aprofitament, en 
la part que correspon a l’escreix del percentatge respecte 
el 10%, pot ser destinat, totalment o parcialment, a pa-
gar el cost d’obtenció i execució de sistemes urbanístics 
no imputables a cap àmbit d’actuació urbanística.

7. Les propostes de modificació d’una figura de plane-
jament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat 
de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb re-
lació als interessos públics i privats concurrents. L’òrgan 
competent per a aprovar la modificació ha de valorar 
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas 
de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.

8. A l’efecte del que estableix l’apartat 7, en tot cas, cor-
respon efectuar una valoració negativa sobre les pro-
postes de modificació dels instruments de planejament 
urbanístic general, en els supòsits següents:

a) Quan comportin un increment del sostre edificable, 
de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de 
l’ús industrial o la transformació global dels usos an-
teriorment previstos en el supòsit que el planejament 
anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de 
titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la 
gestió urbanística, bé terrenys de titularitat privada que 
en els 5 anys anteriors van formar part d’un patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge, sense que concorrin circum-
stàncies sobrevingudes que objectivament legitimin la 
modificació.

b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el 
model d’ordenació establert pel planejament urbanístic 
general vigent o entra en contradicció amb els principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible.
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«Capítol III. Alienació de béns immobles per les entitats 
urbanístiques especials i condicions resolutòries a què 
s’han de subjectar les alienacions de béns dels patrimo-
nis públics de sòl i d’habitatge.»

«Article 163. Alienació de béns immobles per les enti-
tats urbanístiques especials i condicions resolutòries 
a què s’han de subjectar les alienacions de béns dels 
patrimonis públics de sòl i d’habitatge.»

«3. Les obligacions que estableix l’apartat 1 s’apliquen 
en l’alienació dels béns de qualsevol patrimoni públic 
de sòl i d’habitatge i en tot cas se n’ha de garantir el 
seu compliment, configurant-les com a condicions reso-
lutòries expresses en l’escriptura d’alienació. Aquestes 
escriptures també han de d’establir com a condició re-
solutòria expressa, el fet que, en el termini de 5 anys i 
abans d’edificar els terrenys, s’aprovi una modificació 
del planejament urbanístic general que suposi un incre-
ment del valor dels terrenys. Aquesta modificació només 
pot tenir lloc per les circumstàncies sobrevingudes a què 
fa referència l’article 94.8.a.»

11. Es modifica l’apartat 4 de la disposició addicional 
setzena del Text refós de la Llei d’urbanisme, que resta 
redactat de la manera següent:

«4. Quan les actuacions de dotació a què fa referèn-
cia l’apartat 3 preveuen sostre residencial de nova im-
plantació estan subjectes a les reserves de sòl per a 
habitatges de protecció pública que regula l’article 57.3 
i la disposició addicional dinovena de la Llei d’urba-
nisme. Les persones propietàries han de cedir el 15% 
de l’increment de l’aprofitament urbanístic que com-
porti l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament 
urbanístic preexistent i efectivament materialitzat, o 
el percentatge superior que el planejament urbanístic 
general estableixi d’acord amb l’article 94.6, i que pot 
ser de fins el 20%. El compliment dels deures de les 
persones propietàries es fa efectiu mitjançant el sistema 
i la modalitat d’actuació que s’estableixi per a l’execu-
ció del polígon d’actuació urbanística que a tal efecte 
s’ha de delimitar, el qual es pot referir a una única fin-
ca. En el cas que el planejament determini que, pel fet 
de concórrer les circumstàncies indicades en l’article 
43.3 i en l’article 94.5 c) de la Llei d’urbanisme, res-
pectivament, el compliment del deure de cessió del per-
centatge corresponent de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic que comporti l’actuació de dotació així com 
el compliment del deure de cessió de les reserves de sòl 
per a zones verdes i equipaments que estableix l’article 
94.5 de la Llei d’urbanisme es poden substituir pel seu 
equivalent dinerari, ha de calcular el valor total de les 
càrregues imputables a l’actuació i les persones propi-
etàries poden complir el deure de pagament substitutori 
de les cessions, sense necessitat d’aplicar cap sistema 
ni modalitat d’actuació, en el moment d’atorgament de 
la llicència d’obra nova o de rehabilitació que habiliti la  
major edificabilitat o densitat o l’establiment del nou 
ús atribuït per l’ordenació i com a condició prèvia a la 
concessió de la llicència.»

modificació només pot tenir lloc per les circumstàncies 
sobrevingudes a què fa referència l’article 94.8.a»

7. Es modifica l’apartat 1 de l’article 135 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera 
següent:

«1. La modalitat de cooperació es pot desenvolupar 
mitjançant la concessió de l’execució urbanística in-
tegrada. A aquest efecte, l’administració actuant ha de 
sotmetre a informació pública els trets bàsics d’aques-
ta modalitat, per un termini d’un mes, amb notificació 
individual a les persones propietàries afectades, i hi ha 
d’incorporar el projecte de les bases que han de regir 
la contractació, que s’han d’ajustar al que estableix 
l’article 130.2. Dins aquest termini, les persones pro-
pietàries poden expressar llur preferència pel pagament 
de les quotes d’urbanització mitjançant terrenys. En el 
projecte de bases s’ha de fer constar expressament com 
a causa d’extinció de la concessió el fet que, en el ter-
mini de 5 anys i abans d’edificar els terrenys, s’aprovi 
una modificació del planejament urbanístic general que 
suposi un increment del valor dels terrenys. Aquesta 
modificació només pot tenir lloc per les circumstàncies 
sobrevingudes a què fa referència l’article 94.8.a»

8. Es modifica la lletra d) de l’article 149 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, que resta redactada de la manera 
següent:

«d) L’atribució a concessionaris, mitjançant un con-
curs les bases del qual en fixin els drets i les obliga-
cions. En les bases s’ha de fer constar expressament 
com a causa d’extinció de la concessió el fet que, en 
el termini de 5 anys i abans d’edificar els terrenys, 
s’aprovi una modificació del planejament urbanístic 
general que suposi un increment del valor dels ter-
renys. Aquesta modificació només pot tenir lloc per 
les circumstàncies sobrevingudes a què fa referència 
l’article 94.8.a»

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 156 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera 
següent:

«2. El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament 
urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl 
urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni 
municipal de sòl i d’habitatge. Si els terrenys són d’ús 
residencial, el producte obtingut de l’alienació del sòl 
que no té la qualificació d’habitatge protegit passa a 
formar part del dipòsit municipal constituït a aquest 
efecte i s’ha de destinar obligatòriament a la finalitat 
especificada per l’article 153.4.b, mitjançant un règim 
de protecció pública, sense perjudici del que estableix 
l’article 56.5.c per les àrees residencials estratègiques 
i l’article 94.6 per les modificacions dels instruments 
de planejament urbanístic general que comportin l’es-
tabliment d’un percentatge de cessió de sòl amb apro-
fitament superior al 10%».

10. Es modifica la denominació del Capítol III del Títol 
Cinquè del Text refós de la Llei d’urbanisme, el títol de 
l’article 163 i s’afegeix un nou apartat 3 a aquest article, 
de manera que resten redactats de la manera següent:
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de convenis urbanístics del Registre de planejament 
urbanístic de Catalunya.

2. Els ajuntaments disposaran d’un termini de tres me-
sos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per 
donar compliment a l’obligació de garantir l’accés te-
lemàtic als convenis urbanístics que aprovin a partir de 
l’esmentada entrada en vigor. En aquest mateix termini 
tots els convenis que compleixin aquesta condició han 
de ser tramesos al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques per tal que siguin inserits al Registre 
de planejament urbanístic de Catalunya.»

141 Esmena núm. 141
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (5)

S’afegeix una nova disposició transitòria al projecte de 
Llei de Mesures Fiscals i Financeres

«Disposició transitòria. Règim aplicable als instruments 
urbanístics en tràmit

1. Les noves determinacions relatives als convenis ur-
banístics s’apliquen als convenis que s’aprovin a partir 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. Els supòsits de valoració negativa de les modificaci-
ons dels instruments de planejament urbanístic general, 
a què fa referència l’article 94.8 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme en la redacció donada per aquesta Llei, 
s’apliquen a les modificacions que no hagin estat resol-
tes definitivament a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

3. Les disposicions que aquesta Llei estableix als arti-
cles 33 bis, 33 ter i 33 quater, són d’aplicació als ins-
truments urbanístics que s’aprovin inicialment després 
de la seva entrada en vigor, sens perjudici del que es-
tableixen els apartats 1 i 2.»

142 Esmena núm. 142
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (6)

S’afegeix una nova disposició Final al projecte de Llei 
de mesures Fiscals i Financeres

«Disposició final. Autorització per a formular la refosa 
de la Llei d’urbanisme

De conformitat amb l’article 63.3 de l’a Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, s’autoritza el Govern perquè, en el termini 
de vuit mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, refongui en el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
les modificacions introduïdes per la Llei 2/2007, de 5 
de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesu-
res urgents en matèria urbanística i per aquesta Llei. 

140 Esmena núm. 140
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (4)

S’afegeix un nou article 33 quater a la Secció Quarta 
–Urbanisme– del projecte de Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres.

«Secció Quarta, Urbanisme

Article 33 quater. Modificació del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, per regular la publicitat per mitjans tele-
màtics dels convenis urbanístics

1. Es modifica l’apartat 4 de l’article 98 del Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, que resta redactat de la manera 
següent:

«4. Els convenis urbanístics han d’integrar la docu-
mentació del planejament o de l’instrument de gestió 
al qual es refereixin, es sotmeten a la informació pú-
blica corresponent i poden ésser objecte de consulta 
un cop aprovats. Les administracions públiques amb 
competències urbanístiques i les entitats urbanístiques 
especials han de garantir la consulta presencial i per 
mitjans telemàtics dels convenis urbanístics que subs-
criuen i n’han de trametre una còpia al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques en el termini 
d’un mes des la seva aprovació per tal que siguin inse-
rits en la secció de convenis urbanístics de l’instrument 
de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de 
l’administració de la Generalitat. En els municipis de 
menys de 5.000 habitants que no disposin dels mitjans 
tècnics necessaris, l’accés telemàtic al contingut dels 
convenis urbanístics es pot fer efectiu a través de la 
connexió amb l’instrument de divulgació telemàtica del 
planejament urbanístic de l’administració de la Gene-
ralitat. Els convenis urbanístics, obliguen exclusivament 
a les parts que els han signat, en cap cas, no condicionen 
les competències públiques en matèria de planejament 
urbanístic, les quals no poden ser objecte de transacció, 
i no poden suposar per les persones propietàries obli-
gacions o càrregues addicionals o més gravoses que les 
establertes per la legislació aplicable. Els convenis urba-
nístics han d’especificar en una clàusula les obligacions 
de publicitat a què estan sotmesos per a coneixement de 
les parts signatàries.»

2. S’afegeix una disposició addicional vint-i-dosena 
al Text refós de la Llei d’urbanisme, amb el redactat 
següent:

«Disposició addicional vint-i-dosena.

Compliment de l’obligació de garantir l’accés telemàtic 
als convenis urbanístics

1. El Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, en el termini de tres mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, ha de tenir habilitada la secció 
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incloent-hi la referida als fons atribuïts a títol gratuït 
o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. 
En aquest darrer cas, els tercers hauran de sotmetre 
igualment als seus òrgans de control la comprovació 
de la destinació dels fons rebuts.

Els beneficiaris de subvencions hauran de garantir que 
els seus òrgans de govern han de conèixer, analitzar i 
debatre, de manera directa i independent dels respon-
sables directes de la gestió, les auditories realitzades 
sobre els comptes de l’entitat.

L’Administració de la Generalitat i els ens que confor-
men el seu sector públic no podran concedir subvenci-
ons o transferències a entitats els directius de les quals 
percebin remuneracions que, a criteri motivat de l’òrgan 
concedent, atenent les circumstàncies de l’entitat i del 
perceptor de la remuneració, siguin manifestament des-
proporcionades. Motivadament es podrà excepcionar 
aquesta regla i, en especial, en els supòsits de convenis 
de col·laboració per a programes específics d’interès 
públic que se signin amb entitats el finançament de les 
quals és majoritàriament privat. Per al compliment 
del que s’estableix en aquest apartat les entitats que 
sol·licitin subvencions hauran de donar publicitat a les 
referides retribucions a la memòria que s’adjunti amb 
els seus estats comptables.»

144 Esmena núm. 144
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres, que afegeix un nou article 92 bis al text del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

«Article XX

S’afegeix un nou article 92 bis al text del Decret legisla-
tiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:

“Article 92 bis

Els beneficiaris de subvencions provinents de l’Admi-
nistració de la Generalitat o dels ens que integren el 
seu sector públic, no podran efectuar donacions, apor-
tacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor 
de partits polítics, fundacions o associacions que hi 
estiguin orgànicament vinculades, des de la presenta-
ció de la sol·licitud fins l’acabament de l’activitat sub-
vencionada. Aquesta prohibició també s’aplica a les 
transferències regulades en la present llei.

Els beneficiaris no podran realitzar en cap cas les ac-
tivitats esmentades en l’apartat anterior, en favor de 
qualsevol altres persones jurídiques, per un import su-
perior a 3.000,- euros, o inferior, quan acumuladament 
i respecte d’un mateix perceptor, ultrapassin en l’exer-

La refosa ha de comprendre també la regularització, 
l’aclariment i l’harmonització de les disposicions es-
mentades.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana per majoria les esmenes núm. 
137 a 142.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-tes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 63360)

143 Esmena núm. 143
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres, que afegeix un nou article 90 bis al text del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

«Article XX

S’afegeix un nou article 90 bis al text del Decret legisla-
tiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:

«Article 90 bis

En relació amb les subvencions i transferències regula-
des en la present Llei, seran d’aplicació, amb caràcter 
general, les regles següents:

L’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens 
que conformen el seu sector públic podran, en els termes 
previstos en la present llei i en relació amb les subven-
cions i transferències que atorguin, efectuar actuacions 
de control i requerir informació al destinatari final del 
fons, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el 
beneficiari inicial de la subvenció o transferència.

El govern regularà els límits a les possibilitats d’acumu-
lar entre si càrrecs executius o de gestió a les entitats 
que percebin subvencions provinents de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i dels ens que conformen 
el seu sector públic, quan realitzin entre elles donacions, 
aportacions a títol gratuït o prestacions amb aquesta 
naturalesa o mantinguin relacions financeres.

Els beneficiaris de subvencions han de sotmetre obliga-
tòriament als seus òrgans interns i independents de con-
trol, la comprovació de l’adequada destinació dels fons 
que rebin en concepte de subvencions o transferències, 
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146 Esmena núm. 146
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (4)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres, que afegeix un nou apartat, el 9, a l’article 
92 al text del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

«Article XX

S’afegeix un nou apartat, el 9, a l’article 92 al text del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

«9. La inexactitud o falsedat de les declaracions res-
ponsables a què es fa referència en els apartats i) i j) del 
punt 2 d’aquest article, a més de ser causa d’exclusió 
del sol·licitant de la convocatòria, serà també causa de 
revocació, sens perjudici de les responsabilitats de tots 
tipus en les que hagi pogut incórrer com a conseqüència 
de la inexactitud o falsedat en la declaració.»

147 Esmena núm. 147
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (5)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres, que afegeix un nou paràgraf a l’apartat 5 
de l’article 94 al text del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

«Article XX

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 5 de l’article 94 
al text del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, que resta redactat de la ma-
nera següent:

Les transferències, les subvencions directes i les sub-
vencions previstes amb caràcter nominatiu en la Llei 
anual de pressupostos, que es facin a favor de consorcis, 
fundacions i altres persones jurídiques, per quantia su-
perior a 50.000,- euros, s’han de formalitzar mitjançant 
convenis.»

cici corrent aquesta quantia, llevat de les excepcions 
següents:

Quan l’aportació a títol gratuït s’efectuïn a favor d’una 
Administració pública, a les entitats sotmeses a tutela 
de la Generalitat per pertànyer a la seva Administració 
corporativa o quan les prestacions es derivin del com-
pliment d’una normativa sectorial.

Quan es tracti d’entitats que, d’acord amb les seves nor-
mes fundacionals o estatutàries, tinguin com a finalitat 
la col·laboració amb l’administració o la prestació de 
serveis d’interès social, les quals requereixin, necessa-
riament, l’atorgament d’ajuts.

Quan el beneficiari presenti la sol·licitud de la subven-
ció fent constar, expressament, que els fons rebuts po-
dran ser objecte d’actuacions a títol gratuït o finançar 
aportacions amb aquesta naturalesa a favor de tercers; 
en aquest cas s’entendrà concedida l’excepció quan, 
motivadament, es dicti la resolució de concessió.

L’incompliment del que es preveu en aquest article serà 
causa de revocació de les subvencions i transferències, 
sens perjudici de la resta de les responsabilitats que 
legalment se’n derivin.»

145 Esmena núm. 145
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres, que afegeix una lletra i) a l’apartat 2 de 
l’article 92 al text del Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya.

«Article XX

S’afegeix una lletra i) a l’apartat 2 de l’article 92 al 
text del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, que resta redactat de la ma-
nera següent:

“i) L’obligació del beneficiari d’efectuar una declaració 
responsable que abasti:

Remuneracions que percep el personal directiu de l’enti-
tat subvencionada; entenent per directiu la persona que 
exercita funcions executives i d’administració.

Compromís de donar publicitat de les referides remu-
neracions en la memòria que s’adjunta amb els estats 
comptables.

Compromís de les entitats de mantenir, en el marc de 
la relació laboral preexistent i durant el període de vi-
gència de la subvenció, l’esmentada estructura retri-
butiva.”

El compliment de les regles previstes als apartats 1, 2, 
3 i 4 de l’article 90 bis.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 63361)

149 Esmena núm. 149
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres, que modifica l’article 9 de la Llei 6/1984, 
de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes.

«Article XX

Modificació de la Llei 6/1984

S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 9 de la Llei 6/1984, 
de 5 de març de la Sindicatura de Comptes, que resta 
redactat de la manera següent:

“3. Si els ens locals incompleixen el deure de remissió 
a la Sindicatura de Comptes de la documentació pre-
vista a l’apartat 1 del present article o de la informació 
complementària d’aquells, una vegada donat el tràmit 
d’audiència sense que hagi resultat acreditada causa 
justificada de l’imcompliment, el Ple de la Sindicatura 
de Comptes ho comunicarà, al Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques, als efectes de la seva 
inscripció en l’inventari públic de control de compliment 
de les obligacions financeres dels ens locals, que ha d’es-
tar a disposició dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat, i al Departament d’Economia i Finan-
ces, als efectes que s’adoptin les mesures destinades a 
suspendre el lliurament a l’infractor de subvencions o 
transferències a les que aquest tingués dret amb càrrec 
als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sempre 
que no provinguin d’altres administracions. Aquesta sus-
pensió es mantindrà fins que no s’acrediti la remissió dels 
comptes i no generarà, en cap cas, dret a compensació 
financera.»

150 Esmena núm. 150
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

S’afegeix una disposició addicional al projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres.

«Disposició addicional

Els informes que, en l’exercici de la seva funció de fis-
calització, emeti la Sindicatura de Comptes, una vegada 
rebuts per les entitats locals, s’hauran de sotmetre al 
coneixement dels seus òrgans de govern i d’ells se’n do-
narà publicitat a la seva seu electrònica corporativa.

Les entitats locals que, en el seu àmbit territorial d’ac-
tuació, tinguin un nombre superior a 50.000 habitants, 

148 Esmena núm. 148
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (6)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres, que afegeix un nou apartat, el 12, a l’article 
97 al text del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

«Article XX

S’afegeix un nou ‘apartat, el 12, a l’article 97 al text del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“12. El Departament d’Economia i Finances inclourà 
en el Pla anual de control de la Intervenció General un 
apartat específic, respecte del compliment de les regles 
generals previstes a l’article 90bis en relació amb l’ar-
ticle 92bis d’aquesta Llei. Aquesta comprovació es farà 
utilitzant tècniques de mostreig i serà preferent quan la 
concessió de la subvenció s’hagi vehiculat mitjançant 
conveni.

Dins del primer trimestre de cada any i respecte de 
l’exercici anterior, s’haurà de lliurar al conseller o 
consellera del Departament d’Economia i Finances el 
resultat dels esmentats informes.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana per majoria les esmenes núm. 
143 a 148
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152 Esmena núm. 152
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (4)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fis-
cals i Financeres, que afegeix la lletra g) a l’article 14 
de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de 
Comptes

«Article XX

Modificació de la Llei 6/1984

S’afegeix la lletra g) a l’article 14 de la Llei 6/1984, 
de 5 de març de la Sindicatura de Comptes, que resta 
redactat de la manera següent:

g) Aprovar un programa anual en el qual es determinin 
els ens locals, ens associatius i societats participades 
pels ens locals que seran objecte de fiscalització eco-
nomicofinancera, així com els criteris emprats per a la 
seva inclusió.»

153 Esmena núm. 153
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (5)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fis-
cals i Financeres, que modifica l’apartat 1 de l’article 
9 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de 
Comptes

«Article XX

Modificació de la Llei 6/1984

Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 6/1984, 
de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, que resta 
redactat de la manera següent:

“1. Els ens locals han de retre els comptes de cada exer-
cici, directament a la Sindicatura de Comptes, abans 
del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de 
l’exercici. Així mateix, s’hauran de trametre les audi-
tories i qualsevol altre informe de fiscalització amb les 
recomanacions i reserves corresponents.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana per majoria les esmenes núm. 
149 a 153.

o quan el seu pressupost global anual ultrapassi els 50 
milions d’euros, hauran de sotmetre a auditories finan-
ceres, en els termes previstos a la normativa d’hisendes 
locals, els comptes de les entitats del seu sector públic. 
En concret dels organismes autònoms, les societats 
mercantils, les fundacions, els consorcis i, en general, 
qualsevol entitat que n’estigui participada majorità-
riament i que no estigui sotmesa a fiscalització prèvia. 
Les referides auditories es realitzaran sota la direcció 
o supervisió dels respectius interventors.

Les auditories efectuades s’han de sotmetre, amb caràc-
ter previ a la seva remissió a la Sindicatura de Comptes, 
als òrgans de govern dels ens local. Les citades au-
ditories s’hauran de publicar a les seus electròniques 
corporatives respectives.

Una còpia de les auditories previstes a l’apartat 2 
d’aquesta disposició s’ha de trametre als departaments 
de Governació i Administracions Públiques i d’Econo-
mia i Finances, per a l’exercici de les seves respectives 
competències.

El Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques ha de crear un inventari públic de control del 
compliment de les obligacions de tramesa de documen-
tació economicofinancera, tant per part dels ens locals 
com dels ens del seu sector públic, al propi Departa-
ment i a la Sindicatura de Comptes.»

151 Esmena núm. 151
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres, que afegeix una disposició addicional 
a la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de 
Comptes

«Article XX

Modificació de la Llei 6/1984

S’afegeix una disposició addicional a la Llei 6/1984, 
de 5 de març de la Sindicatura de Comptes, que resta 
redactat de la manera següent:

“Disposició addicional

La Sindicatura de Comptes haurà d’implementar les 
actuacions necessàries per tal de donar publicitat en 
la seva seu electrònica corporativa de la relació de les 
corporacions locals que hagin incomplert, en els termes 
previstos a l’article 9 de la present Llei, l’obligació de 
subministrament d’informació. La informació haurà de 
referir-se en tot cas a l’any anterior i al corrent.»
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i pel 
Grup Mixt (reg. 63363)

155 Esmena núm. 155
D’addició
G. P. de Convergència i Unió, G. P. Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, G. P. d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, G. Mixt (1)

S’addiciona un nou article a la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres

«Es suprimeix l’apartat 5 de l’article 33 de la Llei 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana per unanimitat l’esmena núm. 
155.

Títol de la Llei

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una esmena tècnica que afecta 
el títol, el qual passaria a ser «Llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives»

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

Meritxell Ruiz i Isern, Antoni Comín Oliveres, Maria 
Àngels Cabasés Piqué, M. Ángeles Olano i García, Laia 
Ortiz Castellví, José Domingo Domingo

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 63362)

154 Esmena núm. 154
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

S’afegeix una nova disposició addicional al projecte de 
Llei de Mesures Fiscals i Financeres.

«Disposició addicional.

“Modificació de l’annex IV Espectacles públics i ac-
tivitats recreatives de la Llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats, aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 19 de novembre de 2009.

“Els números 1 i 4 de la lletra a) de l’annex IV Espec-
tacles públics i activitats recreatives passen a tenir la 
redacció següent:

”1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 
persones.

”4. Restaurants musicals amb un aforament superior 
a 150 persones.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana per majoria l’esmena núm. 
154.
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