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TEXT PRESENTAT

Reg. 28031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
En virtut de l’Acord pres en la sessió de Govern de 24 de maig de 2016, us tra-

meto, adjunt, el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, que acompanya el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2016.

Cordialment,

Barcelona, 24 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 24 de maig de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita 
que es tramiti pel procediment d’urgència.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 24 de maig de 2016.

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres  
i del sector públic
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Preàmbul
La publicació el 4 d’agost de 2015 del Decret 174/2015, de 3 d’agost, pel qual es 

dissolia el Parlament de Catalunya i es convocaven eleccions pel 27 de setembre, va 
fer materialment impossible la presentació del Projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016, per tal que pogués entrar en vigor l’1 
de gener de 2016. És justament per aquest motiu que la tramitació de la present llei 
de mesures fiscals, administratives, financers i del sector públic no s’ha produït fins 
aquest moment, ja que per la pròpia naturalesa de l’anomenada llei d’acompanya-
ment, que està directament connectada amb el contingut de la llei de pressupostos, 
com a norma de naturalesa instrumental respecte dels objectius de política econò-
mica fixats en les lleis de pressupostos, implica una tramitació parlamentària simul-
tània a la llei pressupostària.

En aquest context, el desenvolupament i execució del programa polític de l’ac-
tual Govern, juntament amb els objectius de política econòmica que s’expliciten en 
la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2016, i amb la finalitat de contribuir 
a una més eficàcia i eficiència d’aquests, resulta necessari que s’adoptin una sèrie de 
mesures de caràcter tributari i fiscal, de gestió econòmica i d’organització i acció 
administrativa, la consecució de les quals exigeix l’aprovació d’aquesta Llei.

La greu i profunda crisi econòmica i social que ha travessat Catalunya els darrers 
anys i de la qual encara malda per superar-ne les seves conseqüències, ha condicio-
nat i condiciona el conjunt de la gestió pública i, per tant, també la pressupostària, 
com a expressió màxima de l’acció política del Govern. És en un context d’impor-
tants limitacions en la iniciativa econòmica i financera de la Generalitat, fruit no 
només del nostre entorn socioeconòmic sinó també i de manera principal per les ac-
cions del govern de l’Estat i del conjunt de normativa, legislació i imposicions que 
emanen de la seva actuació i voluntat política, que cal emmarcar, un any més, els 
pressupost de la Generalitat i la llei de mesures que els acompanyen.

Com ha quedat reiteradament palès, aquestes limitacions no només afecten als 
ingressos dels que pot disposar la Generalitat, condicionats i manifestament insufi-
cients per fer front a les competències que li són pròpies i a les necessitats de la po-
blació catalana i difícilment incrementables, sinó també a les despeses les quals han 
hagut de patir unes reduccions que han de continuar revertint-se per poder fer front 
a les necessitats de la nostra societat que no pot assumir per més temps uns efectes 
de la crisi com els que ha estat patint.

Ens trobem, doncs, davant la voluntat de presentar uns comptes públics amb una 
clara orientació social i que, al seu torn, volen facilitar i aprofitar les potencialitats 
d’una economia, la catalana, que després d’una període de crisi es mostra cada vega-
da més vigorosa i dinàmica. I si bé es cert i evident que Catalunya encara no disposa 
del poder i dels instruments de política econòmica que li permetrien fer front a les 
necessitats socials i econòmiques de la seva societat i que té la seva capacitat d’in-
cidència política també en aquest camp, condicionada per les decisions arbitrà ries 
i discriminatòries del govern de l’Estat, no és menys cert que la voluntat d’aquest 
govern és, la de superar aquest marc institucional per dotar-se d’aquelles eines que 
podrien fer molt més efectives les seves polítiques econòmiques.

Així doncs, la present llei vol complementar, reforçar i fer efectives les disposi-
cions i les línies d’actuació esbossades en els pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya pel 2016 i respon, d’una banda, a la necessitat de facilitar una eficaç consecu-
ció els objectius continguts en la referida Llei i, per l’altra, a la necessitat d’introduir 
aquelles modificacions en la legislació catalana per tal de complir els compromisos 
que directament o indirecta han d’incidir en l’activitat econòmica pública.

Així la present llei conté un conjunt de mesures, unes de caràcter purament exe-
cutiu i altres de caràcter normatiu, referides a diferents àrees d’activitat que, amb 
vocació de permanència en el temps, contribueixen a la consecució de determinats 
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objectius d’orientació plurianual perseguits per la Generalitat de Catalunya a través 
de l’execució pressupostària.

El contingut principal d’aquesta llei el constitueixen les mesures de naturalesa tri-
butària, si bé la llei també recull una sèrie de mesures de gestió econòmica i d’acció 
administrativa. El text normatiu s’estructura en set títols: el primer es dedica a les me-
sures fiscals; el segon, al règim jurídic de les finances públiques; el tercer, a mesures 
en matèria de funció pública; el quart, a mesures de reestructuració i racionalització 
del sector públic, i la resta de títols, del V al VII, a mesures en determinats àmbits del 
sector públic, com ara urbanisme, ordenació ambiental, aigües, territori i sostenibi-
litat, agricultura, medi natural i política social, entre altres, les quals tenen objectius 
d’amplitud i caràcter conjuntural diferent i complementen les actuacions adoptades en 
matèria de política fiscal i financera.

En total, la Llei conté 81 articles, als quals cal afegir dotze disposicions addicio-
nals, nou transitòries, una derogatòria i tres finals.

El títol I, que regula les mesures fiscals, es divideix en tres capítols: el primer 
capítol, que té sis seccions, està dedicat a les normes relacionades amb els tributs 
propis; el segon conté normes en matèria de tributs cedits; i el tercer, referit a la col-
laboració entre administracions tributàries.

Entre les mesures relatives als tributs propis, la Llei recull, en primer lloc, les mo-
dificacions efectuades en la regulació del cànon sobre la disposició del rebuig de resi-
dus, en què destaca la supressió dels tipus de gravamen incrementats previstos per als 
ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica; s’estableixen, així, tipus únics per als residus municipals destinats a dipòsit 
i a incineració. A continuació, pel que fa al cànon de l’aigua, les modificacions res-
ponen, un cop més, a la necessitat de fer efectiu el principi de recuperació dels costos 
dels serveis vinculats al cicle de l’aigua i de proporcionar incentius adequats perquè 
els usuaris utilitzin de manera eficient els recursos hídrics, de manera que contribu-
eixin als objectius mediambientals de la Directiva 60/2000/CE. En aquesta línia, 
s’introdueixen elements correctors de la càrrega impositiva per als usuaris de l’aigua 
que, entre d’altres, utilitzen circuits geotèrmics o per als usos destinats a reg eficient.

En la secció tercera, per la seva part, es modifica l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial per tal d’adequar-lo a les 
regles del Dret europeu en matèria d’ajuts d’Estat; en aquest sentit, s’incorporen a 
tributació els vols de mercaderies (ara no subjectes), se suprimeix en la base impo-
sable el topall de 20.000 vols i s’estableix un tipus de gravamen únic.

Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics, les modificacions 
són, d’una part, de caràcter formal, i, d’una altra, es regulen un seguit d’obligacions 
formals alhora que es modifica el règim d’infraccions i sancions.

Tanca aquest primer capítol la secció sisena, dedicada al règim de taxes de la Ge-
neralitat. Les modificacions consisteixen en la creació de tres noves taxes i en la in-
troducció de nous fets imposables en taxes ja existents, en adaptacions formals a la 
normativa substantiva de cada matèria, en la introducció de nous supòsits d’exemp-
ció, en aclariments dels conceptes que conformen els elements del tribut i en l’actu-
alització dels imports vigents, entre altres.

El capítol II, dedicat als tributs cedits, conté sis seccions, dedicades a l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, a l’impost sobre successions i donacions, a 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, a la tributa-
ció sobre el joc i a les obligacions formals. Destaca en l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats la introducció de beneficis fiscals, en la 
modalitat d’actes jurídics documentats, que grava les escriptures públiques de sepa-
ració o divorci de mutu acord i d’extinció de comú acord de la parella estable, les es-
criptures de constitució de règim de propietat horitzontal per parcel·les, així com les 
que documenten la subrogació de préstec o crèdit hipotecaris atorgat per la secció de 
crèdit d’una cooperativa. D’altres mesures fan referència a l’obligació de subminis-
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trament d’informació per part d’agents econòmics que intervenen en les operacions 
subjectes al gravamen de transmissions patrimonials oneroses i, en matèria de joc.

Tanca el títol I, el capítol III, que regula el subministrament d’informació entre 
administracions tributàries.

El títol II de la Llei inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances 
públiques. Es divideix en dos capítols. El primer capítol conté mesures relacionades 
amb la gestió financera, i es modifica el text refós de la Llei de finances públiques 
de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, amb una 
nova redacció de dels articles 69 i 87, amb l’objectiu per una banda, d’establir un 
sistema de fiscalització prèvia limitada als expedients de subvencions finançades, 
totalment o parcial, pel FEAGA i FEADER, que estan sotmeses a control financer 
per la Intervenció General de la Generalitat, i per altra, definir el tractament norma-
tiu aplicable a les aportacions dineràries que la Generalitat realitza a les universitats 
públiques per al finançament del funcionament global de la seva activitat.

El segon capítol inclou modificacions al text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre. 
En concret, es modifiquen els articles 15 bis, 16 i 37. En definitiva amb aquestes me-
sures es persegueix optimitzar l’ocupació dels espais d’ús administratiu de la Ge-
neralitat per tal de reduir d’aquesta forma la despesa immobiliària que se’n deriva 
per a l’Administració, i per altre facilitar la interpretació dels operadors jurídics a 
l’establir el percentatge mínim per les participacions de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic en el capital de les societats 
mercantils. I també conté canvis al Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de 
l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 
de desembre, amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la Generalitat de Catalunya 
en la gestió de la seva participació en societats mercantils.

El títol III estableix mesures en matèria de funció pública i aglutina la modifica-
ció de diverses disposicions com la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra, la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català 
de la Salut, i la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Finalment, 
destaca la mesura relativa a la responsabilitat aplicable als membres dels òrgans de 
govern o liquidadors de les entitats del sector públic, als efectes que sigui assumida 
directament per la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que disciplinàriament li 
sigui exigida responsabilitat patrimonial a les persones individuals quan existeixi 
causa legal per fer-ho. Totes aquestes mesures tracten de donar resposta directa i 
eficaç a necessitats a problemes concrets en matèria de personal.

El títol IV, integra diverses modificacions normatives destinades, tal com la seva 
pròpia rúbrica indica, a donar cobertura a diverses mesures de reestructuració i ra-
cionalització del sector públic,. En primer lloc, d’organismes de l’àmbit de la cultu-
ra. Així es modifica la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals, per tal que les bases reguladores dels ajuts en la 
doble modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions estableixin l’obligació del 
beneficiari de retornar totalment o parcialment la subvenció percebuda en funció 
dels rendiments d’explotació o altres indicadors d’èxit del projecte subvencionat. I la 
modificació de Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts, suprimeix la vicepresidència segona del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts (CONCA), passant la presidència a tenir dedicació exclusiva i resta sub-
jecta al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

En segon lloc, destaca la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, 
com a entitat de dret públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que 
s’encarregarà de desenvolupar les tasques previstes per la Generalitat de Catalunya 
en l’àmbit de la ciberseguretat.

En tercer lloc, es modifica la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Ge-
ològic de Catalunya, per assegurar una actuació administrativa eficaç en el procés 



BOPC 138
24 de maig de 2016

3.01.01. Projectes de llei 11 

de predicció d’allaus a Catalunya amb el que això significa d’estalvi de recursos per 
l’Administració, el que obliga a la seva vegada a modificar paral·lelament la Llei 
15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.

En quart lloc, es preveu el caràcter finalista dels recursos econòmics derivats de 
l’import de les sancions que s’hagin de satisfer per part de les empreses subministra-
dores d’electricitat, gas canalitzat i aigua, com a conseqüència de la vulneració dels 
drets de les persones consumidores en relació a la pobresa energètica, amb l’objectiu 
de contribuir a millorar les condicions des les persones vulnerables, mitjançant la 
modificació de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana 
del Consum.

A més, s’empara la cessió de dades de l’Agència Tributària de Catalunya a la Di-
recció General de Tributs i Joc per a l’anàlisi i disseny de la política tributària, l’ela-
boració de la normativa tributària general, de les figures tributàries pròpies i dels 
tributs cedits, en el marc de les competències normatives de la Generalitat de Cata-
lunya, a través de la modificació de la Llei 7/2007, del 17 de juliol.

També es preveu l’extinció de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Gene-
ralitat i l’assumpció de les seves funcions per part d’una Societat Anònima que es 
crearà, la qual cosa suposa la revisió d’una fórmula jurídica actualment desfasada, 
per atorgar més agilitat en la gestió de la comercialització dels jocs que les disposi-
cions legals reserven a la gestió de la Generalitat.

Així mateix també es modifiquen alguns articles de la Llei 22/2002, de 18 de fe-
brer, de confraries de pescadors, a efectes d’ampliar el compliment per part d’aque-
lles amb pocs membres dels requeriments normatius en matèria electoral, ajus-
tant-se a la realitat actual de les confraries de pescadors a Catalunya i facilitant que 
la seva actuació sigui més eficaç i eficient.

Per últim, es preveu un règim exhaustiu de les Fundacions del sector públic de la 
Generalitat, complementari al general establert al Codi civil de Catalunya, als efec-
tes de millorar en l’eficàcia i eficiència en la seva gestió, així com en l’ús dels recur-
sos públics. I es determina el reforçament de les capacitats de governança corporati-
va de les entitats del sector públic per part del Govern de la Generalitat, mitjançant 
la institucionalització d’una pràctica d’avaluació del grau de compliment d’objectius 
i d’aflorament d’informació de gestió i de resultats orientada a la millora del sector 
públic. En concret, i sens perjudici de les competències que corresponen a la Inter-
venció General en matèria econòmico-financera, s’implanta un sistema per recol-
zar les entitats públiques en la consecució dels seus objectius estratègics a través de 
l’avaluació, informant els interessats sobre la qualitat, l’eficàcia de les polítiques, es-
tratègies i operacions, i l’eficiència de la seva aplicació. En la configuració d’aquest 
sistema es planteja la recuperació del concepte d’auditoria administrativa com a 
instrument ja existent a l’ordenament a Catalunya (article 59 de la Llei 13/1989, de 
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya), acompanyat de les inspeccions internes. En aquest cas 
però, s’especifica que es tracta d’informes d’avaluació de les entitats participades 
majoritàriament per la Generalitat.

El títol V, dedicat a les mesures administratives en matèria d’urbanisme, ordena-
ció ambiental, d’aigües, està dividit en quatre capítols. S’ha de dir que el capítol 1,  
introdueix mesures de caire urbanístic mitjançant la modificació del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, abordant 
d’aquesta forma la problemàtica dels càmpings situats en zones de risc d’inundació, 
així com es tinguin en compte en l’aprovació dels projectes de noves construccions 
en sols no urbanitzables, els possibles efectes sobre els aqüífers classificats, zones 
vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, a 
fi i efecte de minimitzar-ne l’impacte al medi i d’assolir els objectius ambientals de-
finits a la Directiva 2000/60/CE, i concretats a la planificació hidrològica.
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En el capítol 2 es recullen modificacions legislatives en matèria d’ordenació am-
biental: modificació de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de 
medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protec-
ció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés 
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les 
activitats d’incidència ambiental, i per últim del Text refós de la Llei reguladora dels 
residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

El capítol 3 presenta mesures en matèria d’ordenació d’aigües, i s’efectuen a tra-
vés de la modificació de diversos articles del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

El capítol 4 conté mesures relatives a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mit-
jançant la modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost per recollir la competèn-
cia d’aquesta en matèria de gestió urbanística, així com la modificació de la Llei 
4/2006, de 31 de març, ferroviària, per regular el títol d’intervenció de l’Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) sobre el sistema tramviari unificat 
de l’àrea de Barcelona.

Respecte al títol VI, dedicat a mesures administratives en competències d’agri-
cultura, pesca, alimentació i medi natural, es modifiquen per una banda, la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urba-
nitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en ter-
renys forestals, per atribuir als ajuntaments l’execució de les obligacions en matèria 
d’incendis en cas d’inexistència de les entitats obligades o en cas d’incompliment, i 
per l’altra, la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, per adaptar-la a la legis-
lació vigent sobre espais naturals protegits i resoldre problemes d’aplicació sorgits 
al llarg dels 30 anys d’aplicació de la norma com és la tramitació de les propostes 
d’espais naturals protegits, fent-la més àgil i simplificada; i en la planificació i regu-
lació d’espais naturals.

Finalment, la part dispositiva d’aquesta llei es tanca amb el títol VII, en què s’in-
clouen un seguit mesures d’acció administrativa de diferents àmbits sectorials, i es 
modifiquen diferents lleis substantives. En el capítol 1 es modifiquen lleis de caràc-
ter sectorial, com són la modificació de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ja que la redac-
ció actual de la Llei no preveu expressament l’aprovació de les bases reguladores de 
les subvencions per part del conseller, per la qual cosa es fa necessària la modifi-
cació, i també s’afegeix una nova excepció a la obligació d’iniciar procediment de 
revocació en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. També es modifica la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, la Llei 13/2002, de 21 
de juny, de turisme de Catalunya, on es defineix el servei turístic d’allotjament, el 
qual és necessari per a la identificació de l’oferta d’allotjament turístic il·legal alhora 
que facilitarà la inspecció i el control en el compliment de la tributació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics; i també s’actualitzen els imports de les 
sancions. Així mateix també es modifica la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya, motivada aquesta mesura per la ne-
cessitat que s’incorpori a la normativa la referència a l’òrgan competent pel control, 
inspecció i sanció de les infraccions en matèria videovigilància. I quant al capítol 
2 es tracta de mesures que comporten la modificació de normes de caràcter gene-
ral, com són diverses lleis de mesures fiscals i financeres. La primera és la Llei 
16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, en la seva disposició 
transitòria quarta, referida al règim jurídic dels càrrecs electes en relació als abo-
caments d’aigües residuals que encara no disposen de l’estació depuradora d’aigües 
residuals corresponent malgrat haver quedat sense efecte el programa de sanejament 
d’aigües residuals urbanes amb l’aprovació dels nous instruments de la planificació 
hidrològica, que són els que planifiquen aquest tipus d’instal·lacions. La segona és 
la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en els seus articles 
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67 i 78. La tercera, és la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres 
i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, 
que deixa sense efecte una mesura anteriorment presa a la vista que els indicadors 
econòmics apunten a una millora de la situació econòmica i financera que permet 
paulatinament compensar els esforços realitzats pel conjunt dels empleats del sector 
públic de la Generalitat, com són el sistema de premis vinculats als anys de serveis 
prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances o de lliure dis-
posició, i que ja ha estat objecte de compromís en l’àmbit de la Mesa General de 
negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat. La quarta és 
la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, en el seu article 152, que estableix la condició de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o 
hi estan vinculats i que tenen la consideració de poders adjudicadors, i dels ajunta-
ments. Es modifica també la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives, en l’apartat 1 de la disposició addicional dinovena, per tal 
de canviar-la denominació errònia del consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI), 
introduïda amb aquella Llei.

També modifiquen altres lleis com la Llei 29/2010 del 3 d’agost, de l’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que té relació amb la creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya; la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa, que té per objecte ampliar 
fins a l’1 de gener de 2019 el termini de suspensió temporal de la vigència del règim 
sancionador establert tant al Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2000, com a la Llei 3/2008, de 23 d’abril de l’exercici de les professions de 
l’esport, i que d’acord amb el Decret llei 5/2014, de 9 de desembre, finalitza el proper 
1 de gener de 2017. També la modificació de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les 
cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell Gene-
ral de les Cambres, que han de poder adaptar les seves estructures i organitzacions 
amb major simplicitat, la qual cosa té un impacte en el desenvolupament econòmic i 
empresarial de Catalunya, ja que són motors de l’impuls de l’economia del país, Així 
mateix, també es modifiquen la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, el Decret llei 1/2009, de 22 de desem-
bre, d’ordenació del equipaments comercials i el Decret legislatiu 4/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances.

La part final de la llei comprèn dotze disposicions addicionals, nou transitòries, 
una derogatòria i tres finals.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; 

Títol I. Mesures fiscals

Capítol I. Tributs propis 

Secció primera. Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 

Article 1. Modificació de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament 
de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus
1. Es modifica la lletra b) de l’apartat 10 de l’article 6 de la Llei 8/2008, del 10 

de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus, que resta redactada de la manera següent: 

«b) El cinquanta per cent dels fons, com a mínim, s’ha de destinar al tractament 
de la fracció orgànica recollida selectivament, inclosos els tractaments que reduei-
xen la quantitat o milloren la qualitat del rebuig dels residus destinats a la disposició 
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del rebuig, en especial pel que fa a la reducció de la fracció orgànica continguda en 
la fracció resta, i al finançament de les infraestructures previstes en el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals. La resta dels recursos 
s’ha de destinar a la recollida selectiva en origen de la matèria orgànica, a la recollia 
selectiva i el reciclatge d’altres fraccions de residus, a altres formes de valorització 
material i a la promoció de campanyes de sensibilització, divulgació i educació am-
biental.»

2. Es modifica l’article 15 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, que resta redactada 
de la manera següent: 

«1. Es fixa el tipus de gravamen de 47,10 euros per tona de rebuig de residus mu-
nicipals destinats a dipòsit controlat.

»2. Es fixa el tipus de gravamen de 23,60 euros per tona de rebuig de residus mu-
nicipals que s’incinera.»

3. S’afegeix un article, el 16 undecies a la Llei 8/2008, del 10 de juliol, que resta 
redactada de la manera següent: 

«Article 16 undecies. Exempcions
»Resten exempts del cànon sobre la disposició controlada de residus industrials, 

l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i les Corporacions 
locals, així com llurs organismes i els que en depenen, quan portin a terme el fet 
imposable del cànon amb motiu d’actuacions de remediació, recuperació i desconta-
minació d’espais degradats i sòls contaminats, declarades d’interès general per llei i 
que comportin actuacions subsidiàries per part de l’Administració, ja sigui de forma 
directa o indirecta.»

4. Es modifica la disposició addicional segona de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, 
que resta redactada de la manera següent: 

«Disposició addicional segona. Increment dels tipus de gravamen
1. Els tipus de gravamen regulats per aquesta llei poden ser incrementats anual-

ment per mitjà de la Llei de pressupostos.
2. Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada i incineració de 

residus de residus municipals regulat per l’article 15 s’assoleix gradualment, en el 
termini de cinc anys, d’acord amb la taula següent: 

Any aplicació Tipus gravamen deposició Tipus gravamen incineració

2016 24,50 euros/tona 11,70 euros/tona

2017 30,00 euros/tona 14,50 euros/tona

2018 35,60 euros/tona 17,80 euros/tona

2019 41,30 euros/tona 20,60 euros/tona

2020 47,10 euros/tona 23,60 euros/tona

Secció segona. Cànon de l’aigua

Article 2. Modificació del Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 67 del Text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que 
resta redactat de la manera següent: 

«67.3. En els casos de comptadors o sistemes d’aforament col·lectius, s’han de 
considerar tants mínims de facturació com habitatges hi estiguin connectats, llevat 
dels supòsits en què es tracti de comptadors col·lectius destinats exclusivament a me-
surar l’aigua calenta sanitària segons criteris d’eficiència energètica, a l’empara de 
la vigent normativa en relació amb l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 
en els edificis.»
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2. S’afegeix un darrer paràgraf a l’apartat 3 de l’article 69 del Text refós de la le-
gislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«El dret a gaudir de l’ampliació de trams es perd, de manera automàtica, en cas 
que així ho acreditin les dades del padró d’habitants en relació amb les emprades 
per al reconeixement inicial d’aquesta situació.»

3. Es modifica l’apartat 7 de l’article 69 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«En els supòsits de fuites d’aigua degudament acreditades com un fet fortuït no 
atribuïble a negligència dels abonats en què l’entitat subministradora hagi optat per 
donar un tractament excepcional al volum d’aigua que excedeixi el consum habitual 
de l’habitatge i hagi decidit no aplicar la progressivitat de la tarifa, pel que fa al cà-
non de l’aigua s’aplica, sobre el volum que excedeixi del que amb l’estudi previ de 
l’historial de consums dels darrers dos anys es fixi com a consum habitual en aquell 
habitatge, el tipus domèstic que l’apartat 2 d’aquest article estableix per a consums 
superiors a la dotació bàsica. En qualsevol cas, el caràcter fortuït de la fuita no atri-
buïble a negligència dels abonats s’ha d’acreditar per mitjà dels documents justifica-
tius per instal·lador homologat, llevat que l’entitat subministradora verifiqui directa-
ment la causa de la fuita i n’apliqui el tractament corresponent.»

4. S’afegeix un darrer paràgraf a l’apartat 8 de l’article 69 del Text refós de la le-
gislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Addicionalment, es consideren també com a beneficiàries de la tarifa social del 
cànon de l’aigua, les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l’entitat 
subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o equivalent, 
d’acord amb allò previst en la normativa vigent, o que els hagi estat reconeguda pels 
serveis socials de l’Administració local competent, amb la vigència que aquests de-
terminin.

Als efectes de l’aplicació de la tarifa social del cànon de l’aigua, la present llei 
autoritza a l’entitat subministradora a facilitar les dades personals necessàries a 
l’Agència Catalana de l’Aigua.»

5. Es modifica l’apartat 9 de l’article 69 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«S’aplica a les persones usuàries d’aigua provinent de fonts pròpies un coeficient de 
0,5 sobre el volum d’aigua subjecte a la tarifa domèstica corresponent al quart tram, 
sempre que hagi estat degudament acreditat que l’ús de l’aigua es destina exclusiva-
ment a reg eficient. No obstant això, en el mateix supòsit, el coeficient és 0,2 per al vo-
lum d’aigua corresponent al quart tram que superi els 600 metres cúbics trimestrals.»

6. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 71 del Text refós de la le-
gislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

«Quan la captació s’efectua directament d’un aqüífer o d’una massa d’aigua sub-
terrània declarats en mal estat quantitatiu, s’aplica un recàrrec del 20% sobre el ti-
pus de gravamen general».

7. S’afegeix un nou apartat, el 13, a l’article 71 del Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

«71.13. En els usos d’aigua per a climatització mitjançant circuits geotèrmics 
amb una potència instal·lada superior a 50 Kw, en els què l’aigua es retorna directa-
ment al medi, el tipus s’afecta d’un coeficient 0,0053.»

8. Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 72 bis del Text refós de la le-
gislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera següent: 

«b) La resta de persones usuàries industrials d’aigua que fan activitats econòmi-
ques no manufactureres de les relacionades en la lletra a, amb utilització de més de 
7.000 metres cúbics anuals d’aigua i que disposen de sistemes de depuració propis o 
el percentatge d’aigües no abocades o abocades sense càrrega representin més d’un 
50% del volum total d’aigua utilitzada o superin els 7.000 metres cúbics anuals es 
poden acollir de manera voluntària a aquest règim.»
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9. Es modifica l’apartat 5 de l’article 74 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«74.5. S’aplica sobre la quota íntegra corresponent a usuaris industrials d’aigua 
per a la producció d’energia inclosos en el grup 2 de l’apartat 4 una bonificació del 
70% en els supòsits en què, d’acord amb la planificació hidrològica o amb el títol 
concessional, tinguin l’obligació de respectar els valors dels cabals de manteniment 
fixats en el punt de captació del domini públic hidràulic.» 

10. S’afegeix un nou apartat, l’11, a l’article 78 del Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

«En les liquidacions de cànon de regulació corresponents a usos d’aigua per a 
la producció d’energia elèctrica, el tipus aplicable per a un embassament, és, com a 
màxim, el 50 per cent del valor anual del preu final mitjà del mercat diari de l’ener-
gia elèctrica en el mercat lliure, publicat per l’operador (OMIE) o altre organisme 
competent, i corresponent al mateix any que la resta de dades emprades en l’estudi 
econòmic.»

11. Es modifica l’apartat 1 de l’article 80 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«80.1. En l’àmbit de competències de la Generalitat, l’ocupació, la utilització i 
l’aprofitament dels béns de domini públic hidràulic a què fa referència l’article 112 
del text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de 
juliol, que requereixin autorització o concessió es graven amb un cànon destinat a 
protegir i millorar aquest domini, l’aplicació del qual fa pública l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Resten exemptes del pagament del cànon d’utilització de béns de domini 
públic hidràulic: 

a) Les persones concessionàries d’aigua per l’ocupació o la utilització dels ter-
renys de domini públic necessaris per dur a terme la concessió.

b) Les entitats locals per l’ocupació de béns de domini públic hidràulic quan si-
gui necessari per a la realització d’una actuació de protecció i millora d’aquest do-
mini públic, o per a la realització d’actuacions de renaturalització i adequació per a 
ús públic de la llera.»

12. Es modifica la lletra b) de l’apartat 4 de la disposició addicional dissetena del 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de 
la manera següent: 

«b) Els costos de l’explotació de la infraestructura es determinen a partir de les 
dades reals de despeses produïdes i de cabals abocats a la infraestructura.»

13. Es modifica l’apartat 5 de la disposició addicional dissetena del Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera 
següent: 

«5. En qualsevol cas, els costos d’inversió i els costos d’explotació es fan reper-
cutir proporcionalment als establiments beneficiaris de la infraestructura. Els costos 
d’inversió es fan repercutir bé en funció del cabal autoritzat, expressat en litres per 
segon o en m3/hora, o bé d’acord amb els cabals instantanis assignats en el projecte 
constructiu aprovat definitivament, segons corresponguin a la FASE 1 o a actua-
cions futures, respectivament, i els costos d’explotació es fan repercutir en funció 
del cabal abocat.»

Secció tercera. Gravamen de protecció civil 

Article 3. Modificació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya 
Amb efectes 1 de gener de 2016: 
1. Es modifica el punt cinquè de l’apartat 1 de l’article 59 de la Llei 4/1997, de 20 

de maig, que resta redactat de la manera següent: 
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«Cinquè. Les centrals nuclears i altres instal·lacions i estructures destinades a la 
producció o a la transformació d’energia elèctrica. La base del gravamen està cons-
tituïda per la potència nominal, expressada en megawats. El tipus de gravamen és 
de 44,14 euros per megawat en les centrals nuclears i de 22,07 megawats en les al-
tres instal·lacions.»

2. Es modifica la lletra a) de l’article 60 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, que 
resta redactat de la manera següent: 

«No es genera l’obligació de pagament del gravamen en relació: 
»a) Els elements patrimonials afectes a activitats desenvolupades directament 

per l’Estat, per la Generalitat, per l’Agència Catalana de l’Aigua, per les corpora-
cions locals o per llurs organismes autònoms de caràcter administratiu. L’exempció 
no s’aplica si els esmentats ens actuen per mitjà d’empresa pública, privada o mixta 
o, en general, d’empreses mercantils, ni tampoc als organismes autònoms de caràc-
ter industrial, comercial, financer o anàlegs.»

3. Se suprimeix la lletra f) de l’article 60 de la Llei 4/1997, de 20 de maig.
4. S’afegeix un article 63 bis a la Llei 4/1997, de 20 de maig, amb el text següent: 
«Article 63 bis. Obligacions formals 
»1. Els subjectes passius per l’activitat duta a terme en aeroports i aeròdroms han 

de portar un llibre de registre de vols operats durant el període impositiu.
»2. L’Agència Tributària de Catalunya ha d’establir mitjançant resolució l’estruc-

tura, el contingut i el format del llibre registre a què es refereix l’apartat anterior.»

Secció quarta. Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
produïda per l’aviació comercial 

Article 4. Modificació de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost 
sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per 
l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a 
l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear
Amb efectes d’1 de gener de 2017: 
1. Es modifica l’article 2 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, que resta redactat 

de la manera següent: 
«Article 2. Objecte
»L’objecte de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera pro duïda 

per l’aviació comercial és gravar l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus en 
vols comercials de passatgers i de mercaderies en els aeròdroms durant el cicle 
LTO (landing and take-off) –que comprèn les fases de rodada d’entrada a l’aeroport, 
de rodada de sortida de l’aeroport, d’enlairament i d’aterratge–, pel risc que provoca 
en el medi ambient.»

2. Es modifica l’apartat 1 de article 3 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial l’emissió d’òxids de nitrogen de les 
aeronaus en vols comercials de passatgers i de mercaderies durant el cicle LTO en 
aeròdroms pertanyents a municipis declarats zones de protecció especial de l’ambi-
ent atmosfèric per la normativa vigent.»

3. Es modifica l’article 6 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 6. Base imposable
»1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmos-

fera produïda per l’aviació comercial és constituïda per la quantitat, en quilograms, 
d’òxids de nitrogen emesa durant el cicle LTO de les aeronaus durant el període im-
positiu.
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»2. A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar 
els factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de 
l’Agència Europea de Medi Ambient. En el cas dels helicòpters, els factors d’emissió 
aplicables són els que estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil de Suïssa.

»3. La base imposable d’aquest impost es calcula d’acord amb la fórmula se-
güent: 

BI = NV x FE mitjà

On: 
– BI és la base imposable.

– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.

– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà, expressat en quilograms.

4. El factor d’emissió mitjà es calcula d’acord amb la fórmula següent: 

FE mitjà = BI teòrica / NV

On: 

– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables parcials que resulten de multi-
plicar, per cada model d’aeronau del contribuent, el nombre de vols anuals pel factor d’emis-
sions d’òxids de nitrogen corresponent a aquell tipus d’aeronau.

– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.»

4. Es modifica l’article 7 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 7. Tipus impositiu i quota íntegra
»1. El tipus impositiu és de 2,5 euros per quilogram d’òxids de nitrogen.
»2. La quota íntegra s’obté de multiplicar la base imposable pel tipus impositiu.»

Secció cinquena. Impost sobre les estades en establiments turístics

Article 5. Modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
1. Es modifica l’article 103 de la Llei 5/2012, del 20 de març, que resta redactat 

de la manera següent: 
«1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre estades en establiments turís-

tics l’estada que fa el contribuent en un dels establiments i equipaments a què fa re-
ferència l’apartat 3 d’aquest article, situats a Catalunya.

En el supòsit d’embarcacions de creuer turístic, s’entén realitzat el fet imposable 
quan aquestes estiguin amarrades en un port del territori de Catalunya. A aquest 
efecte, es considera que el vaixell resta amarrat a un port des de l’hora per la qual 
s’ha reservat l’atracada i fins al moment en què el vaixell afluixa l’última amarra.

«2. Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén per estada el gaudiment 
del servei d’allotjament, per dia o fracció, amb pernoctació o sense, d’acord amb 
l’article 100.2

«3. Resten subjectes a l’impost les estades en els establiments i equipaments tu-
rístics següents: 

a) Els establiments o equipaments turístics contemplats en cada moment en la 
normativa vigent en matèria de turisme.

b) Els albergs de joventut.
c) Les embarcacions de creuer turístic.
e) Qualsevol establiment o instal·lació en què es presti el servei turístic d’allot-

jament.
«4. S’entén per embarcació de creuer turístic, als efectes del que estableix aques-

ta llei, la que fa transport per mar o per vies navegables amb l’única finalitat de plaer 
o esbarjo, complementat amb altres serveis i amb estança a bord superior a dues 
nits, segons el que defineix la normativa de la Unió Europea.»
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2. S’afegeix un article, el 110 bis, a la Llei 5/2012, del 20 de març, amb el text 
següent: 

«Article 110 bis. Identificació dels establiments
»1. Els establiments i equipaments a què es refereix l’apartat 3 de l’article 103 

han de ser identificats, en les actuacions amb l’Agència Tributària de Catalunya re-
latives a aquest impost, mitjançant el codi d’identificació que se’ls assigni.

»2. L’Agència Tributària de Catalunya ha d’establir mitjançant resolució l’estruc-
tura i el format del codi d’identificació per a cada tipus d’establiment i equipament.»

3. Es modifica l’article 111 de la Llei 5/2012, del 20 de març, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 111. Gestió, recaptació i inspecció
»La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost sobre les estades en establi-

ments turístics corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens 
perjudici de la col·laboració amb els òrgans d’inspecció competents en matèria de 
turisme, els quals, en el decurs de les seves actuacions, poden requerir al titular de 
l’explotació de l’establiment o equipament turístic l’acreditació d’haver presentat les 
autoliquidacions de l’impost el termini de presentació de les quals hagi transcorre-
gut en el moment de l’actuació administrativa.»

4. Es modifica l’article 112 de la Llei 5/2012, del 20 de març, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 112. Infraccions i sancions
»1. Constitueix infracció tributària lleu consignar de forma incompleta o inexac-

ta, o deixar de consignar, en l’autoliquidació de l’impost, el codi d’identificació a què 
es refereix l’article 110 bis. La sanció aplicable per la comissió d’aquesta infracció 
consisteix en una multa pecuniària fixa de 300 €.

»2. Constitueix infracció tributària molt greu la falta d’ingrés de l’impost que 
hagi estat abonat pel contribuent al subjecte passiu substitut, sempre que les quanti-
tats abonades i no ingressades suposin més del 10% de la quantitat total que s’hauria 
d’haver ingressat en l’autoliquidació corresponent. La sanció aplicable per la comis-
sió d’aquesta infracció consisteix en una multa pecuniària del 300% del total de la 
quantitat no ingressada en el període corresponent, amb un mínim de 600 euros.

»3. Sense perjudici del que disposa aquest article, les infraccions tributàries pro-
duïdes en l’àmbit d’aquest impost es tipifiquen i se sancionen d’acord amb el que 
estableix la normativa general aplicable als tributs propis de la Generalitat de Ca-
talunya.

»4. La tramitació del procediment sancionador i la imposició, si escau, de san-
cions tributàries correspon als òrgans competents de l’Agència Tributària de Cata-
lunya.»

5. S’afegeix una secció setena dins el capítol II de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
amb el text següent: 

«Secció setena. Subministrament d’informació amb transcendència tributària
»Article 114 bis. Subministrament d’informació per la Direcció General de Po-

licia 
»La Direcció General de la Policia ha de subministrar periòdicament a l’Agència 

Tributària de Catalunya, per mitjans electrònics, i en els formats i terminis que es 
determinin per conveni, les dades contingudes en el registre de persones allotjades 
als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya que siguin estrictament necessà-
ries per a la comprovació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. En 
concret, les dades subministrades es referiran a: 

»a) La identificació de l’establiment o equipament turístic situat a Catalunya.
»b) La identificació del titular de l’explotació de l’establiment o equipament tu-

rístic.
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»c) El número i tipus de document d’identitat de la persona que s’allotja a l’esta-
bliment o equipament turístic, i la seva data de naixement.

»d) La data d’entrada a l’establiment o equipament turístic de cada persona que 
s’hi allotja i el nombre de dies previstos de l’estada.»

Secció sisena. Taxes

Subsecció primera. Taxa per la prestació de serveis personals  
i materials en l’àmbit de l’administració de Justícia

Article 6. Modificació del títol III bis del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
Es modifica l’article 3bis.1-3 del capítol I del títol III bis del text refós de la Llei 

de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

»Article 3bis.1-3. Exempcions 
»1. Exempcions objectives.
»Està exempta de la taxa la presentació de sol·licitud de declaració de concurs.
»2. Exempcions subjectives.
»Resten exempts de la taxa: 
»a) Les persones físiques.
»b) Les persones jurídiques que tinguin reconegut el dret a l’assistència jurídica 

gratuïta.
»c) Les entitats totalment o parcialment exemptes de l’impost sobre societats.
»d) Els subjectes passius que estiguin exempts de l’impost sobre activitats econò-

miques, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals.
»e) El Ministeri Fiscal»

Subsecció segona. Taxa per la gestió tècnico facultativa dels serveis 
agronòmics 

Article 7. Modificació del títol IV del Text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya 
1. Es modifica el punt 1.3.1 de l’apartat 1 de l’article 4.2-4 del capítol II del tí-

tol IV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Cata-
lunya, aprovat pel decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la 
manera següent: 

«1.3.1. Inscripció de vehicles agrícoles (tractors, maquinària automotora, remolcs 
agrícoles) i transferència del sector d’obres i serveis al sector agrícola: 31,40 euros».

2. Es modifica el punt 1.3.5 de l’apartat 1 de l’article 4.2-4 del capítol II del títol 
IV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1.3.5. Duplicat de certificats d’inscripció i de baixa: 6,09 euros.»
3. S’afegeix el punt 1.3.6 a l’apartat 1 de l’article 4.2-4 del capítol II del títol IV 

del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb 
el text següent: 

«1.3.6. Inscripció dels equips d’aplicació de fitosanitaris instal·lats en aeronaus, 
hivernacles, en altres locals tancats o a l’aire lliure: 7,07 euros.»

4. S’afegeix el punt 1.4 a l’apartat 1 de l’article 4.2-4 del capítol II del títol IV del 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb el 
text següent: 

«1.4. Per la inscripció al Registre oficial de productors i operadors de mitjans de 
defensa fitosanitària de Catalunya
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«1.4.1. Per a la inscripció en la secció I, Sector subministrador de mitjans de de-
fensa fitosanitària d’ús professional: 85,65 euros.

«1.4.2. Per la modificació o renovació de la inscripció en la secció I, sector sub-
ministrador de mitjans de defensa fitosanitària d’ús professional: 40,22 euros.

«1.4.3. Per a la inscripció en la secció II, Sector dels tractaments fitosanitaris: 
85,65 euros

«1.4.4. Per a la modificació o renovació de la inscripció en la secció II, Sector 
dels tractaments fitosanitaris: 40,22 euros.

5. S’afegeix el punt 1.5 a l’apartat 1 de l’article 4.2-4 del capítol II del títol IV, del 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb 

el text següent: 
«1.5. Per a la inscripció en el registre oficial d’empreses proveïdors de material 

vegetal.
»1.5.1. Per a la inscripció de les empreses que necessiten autorització per tal de 

ser inscrites en el Registre: 85,65 euros.
»1.5.2. Pera la inscripció de les empreses que han de comunicar l’inici de les ac-

tivitats prèviament a la inscripció en el registre: 40,22 euros.» 
6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4.2-4 del capítol II del títol IV del 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que 

resta redactat de la manera següent: 
«2. Per l’autorització de plantacions de vinya 
»Sol·licitud d’autorització de replantacions, conversions, noves plantacions de vi-

nya, notificació de plantació d’autoconsum i experimentació de vinya: 18,92 euros 
per hectàrea, amb un màxim de 181,84 euros. Quan la plantació és de menys d’una 
hectàrea, la taxa és de 6.45 euros.»

7. S’afegeixen els apartats 6, 7 i 8 a l’article 4.2-4 del capítol II del títol IV del 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb el 
text següent: 

«6. Per tramitar l’autorització a les empreses inscrites en el Registre oficial d’em-
preses proveïdores de material vegetal per expedir el passaport fitosanitari: 93,70 
euros.

«7. Per l’expedició, renovació i emissió d’un duplicat del carnet d’aplicador i ma-
nipulador de productes fitosanitaris.

«7.1. Per l’expedició del carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosani-
taris: 10,30 euros.

«7.2. Per la renovació del carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosa-
nitaris: 10,30 euros.

«7.3. Per l’emissió d’un duplicat del carnet d’aplicador i manipulador de produc-
tes fitosanitaris: 10,30 euros.

«8. Pel reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de 
plagues: 10,45 euros.

Subsecció tercera. Taxa per la prestació de serveis facultatius 
veterinaris 

Article 8. Modificació del títol IV del Text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
1. S’afegeix el punt 2.1.1 bis, a l’apartat 2.1 de l’article 4.3.5 del capítol III del tí-

tol IV del text refós de la Llei de Taxes i preus públics, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, de 25 de juny, amb el text següent: 

«2.1.1.1bis. Per l’expedició de la Targeta de Moviment Equina (en endavant 
TME): 

«2.1.1 bis 1. Per la sol·licitud i emissió de la TME: 15 euros
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«2.1.1 bis 2. Per la sol·licitud i emissió del duplicat de la TME: 15 euros
«2.1.1 bis 3. Per la sol·licitud i emissió del duplicat de la TME que comporti un 

canvi de titularitat previ: 30 euros.»
2. Es modifica el punt 5.2 de l’apartat 5 de l’article 4.3-5 del capítol III del títol 

IV del Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent: 

«5.2. Per a l’expedició d’un duplicat del document d’identificació equina (DIE o 
passaport) per a èquids de criança i renda: 15 euros

«5.2.1. En el cas que el duplicat del DIE comporti un canvi de titular previ: 30 
euros.»

3. S’afegeix un paràgraf al punt 5.3 de l’apartat 5 de l’article 4.3-5 del capítol 
III del títol IV del text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, amb el text següent: 

«Si la modificació de dades implica la expedició d’un nou document d’identifica-
ció equina (DIE o passaport): 15 euros.»

4. S’afegeix el punt 5.4 a l’apartat 5 de l’article 4.3-5 del capítol III del títol IV 
del Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb 
el text següent: 

«5.4. Pel subministrament del material necessari per a la identificació dels èquids 
de criança i renda als veterinaris habilitats que realitzen aquesta tasca a Catalunya 
(full de camp i transponedor electrònic): 

«Full de camp: 1 euro
Transponedor electrònic: 3 euros.»

Subsecció quarta. Taxa per la inscripció en registres oficials en 
matèria d’explotacions ramaderes, d’establiments d’alimentació animal, 
subproductes animals i productes derivats no destinats al consum 
humà i de transportistes i mitjans de transport d’animals vius 

Article 9. Modificació del títol IV del Text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica l’article 4.15-1 del capítol XV del títol IV del Text refós de la llei 

de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de la sol·licitud d’inscripció 
inicial, de modificacions i de renovacions, subjectes a autorització, en els registres 
següents: 

»– Registre d’explotacions ramaderes
»– Registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit de subproductes ani-

mals i productes derivats no destinats al consum humà.
»– Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius. En el cas de 

mitjans de transport, el fet imposable de la taxa es genera exclusivament en el cas 
que es facin trajectes de durada igual o superior a vuit hores.»

2. Es modifica l’article 4.15-3 del capítol XV del títol IV del Text refós de la llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«La taxa s’acredita en el moment de la presentació de les sol·licituds, subjectes a 
autorització, al registre oficial corresponent.»

3. Es modifica l’article 4.15-4 del capítol XV del títol IV del Text refós de la llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la ma-
nera següent: 
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«1. La quota de la taxa en el registre d’explotacions ramaderes és de 50 euros per 
la tramitació de la sol·licitud d’inscripció inicial i de 25 euros per la tramitació de la 
sol·licitud d’inscripció de la modificació de les dades registrals.

»2. La quota de la taxa en el registre del sector de l’alimentació animal i de l’àm-
bit de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà és 
de 100 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció inicial i de 50 euros per 
la tramitació de la sol·licitud d’inscripció de la modificació de les dades registrals.

»3. La quota de la taxa en el registre de transportistes i mitjans de transport 
d’animals vius és de 20 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció inicial i 
tramitació de la sol·licitud de la inscripció de la modificació de les dades registrals 
del transportista i de “10 euros per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció inicial 
o de la modificació de les dades registrals dels mitjans de transport que fan trajec-
tes de durada igual o superior a vuit hores. La taxa per la tramitació de la sol·licitud 
d’inscripció de renovació és de 10 euros.»

Subsecció cinquena. Taxa per l’accés a les infraestructures  
de sanejament en alta 

Article 10. Addició d’un nou capítol, el II, al títol V del text refós  
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
S’afegeix un nou capítol, el II, al títol V del 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 Genera-
litat de Catalunya, amb el text següent: 

«Capítol II. Taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta
«Article 5.2-1 Fet imposable
«Constitueix el fet imposable de la taxa l’accés a les infraestructures de saneja-

ment en alta existents, o a les previstes en el Programa de sanejament d’aigües resi-
duals urbanes o en l’instrument de planificació hidrològica vigent, amb relació a les 
actuacions urbanístiques següents: 

«a) De nova urbanització.
«b) De reforma o renovació de la urbanització, quan comportin un increment de 

generació d’aigües residuals, sigui com a conseqüència d’una major edificabilitat o 
densitat de l’ús urbanístic o sigui com a conseqüència d’un canvi de l’ús urbanístic.

«Article 5.2-2. Subjecte passiu
«Són subjectes passius, en qualitat de contribuents, les persones promotores del 

projecte d’urbanització.
«Article 5.2-3. Acreditament 
«La taxa s’acredita en el moment d’emissió de l’informe favorable de l’Agèn-

cia Catalana de l’Aigua sobre la solució de sanejament col·lectiva proposada en el 
projecte d’urbanització de l’actuació urbanística corresponent. A aquests efectes, 
l’Agència ha d’emetre la corresponent liquidació juntament amb l’emissió de l’infor-
me per tal que la persona obligada efectuï el pagament per qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 1.2-11 d’aquesta Llei.

«En tot cas, en el moment de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització 
ha de restar acreditat que el subjecte passiu ha satisfet la taxa a l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

«Article 5.2-4. Quota
«5.2-4.1. La quota es calcula a partir de la següent fórmula: 

D + C (més IVA), 

On: 
D: són les despeses d’increment de la capacitat de depuració derivades del nou desen-

volupament a partir dels habitants equivalents (h-e)

C: és la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents,
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Els imports per cada concepte es fixen d’acord amb les següents fórmules. Tots 
els costos són sense IVA.

a) Depuració (D): 

Menys de 370 h-e: D = 750 * h-e

Entre 370 i 17.500 h-e: D = 6192 * (h-e) 0,643

Més de 17.500 h-e: D = 200 * h-e 

b) Ús de col·lectors en alta existents (C): 

C = 28 * h-e * L

Essent (L) la longitud de xarxa en alta existent utilitzada, expressada en quilòmetres, des 
de la connexió al sistema fins l’EDAR, i (HE) els habitants equivalents dels nous desenvolupa-
ments, segons les expressions següents, calculats a partir del nombre de parcel·les o d’habi-
tacions que es construiran, en cas de desenvolupaments residencials, el nombre d’hectàrees 
netes (en el cas de planejament industrial, terciari o mixt, i el punt de connexió a sistema de 
sanejament en alta: 

Residencial: 3 habitants-equivalent per parcel·la o número d’habitacions

Industrial: 150 habitants-equivalent per hectàrea neta

Terciari: 50 habitants-equivalent per hectàrea neta 

Mixtes: 100 habitants-equivalent per hectàrea neta

«5.2-4.2. En les fórmules de càlcul dels paràmetres considerats en la quota, cal 
tenir present que: 

«a) Els habitatges de protecció oficial i l’habitatge dotacional no es consideren en 
el càlcul dels habitants-equivalent.

«b) Tampoc computen en el càlcul les superfícies destinades a equipaments pú-
blics.

«c) En els desenvolupaments industrials, terciaris o mixtes, l’aportació es calcula 
segons la dotació en habitants equivalents prevista en l’apartat 5.2-4.1, llevat que es 
justifiqui tècnicament quin és exactament el seu consum, en què serà aquest cabal el 
que es convertirà en habitants equivalents.

«5.2-4.3. L’import que en resulta no inclou el cost de connexió a la xarxa de sa-
nejament en alta, que correspon executar al subjecte passiu.

«Article 5.2-5. Afectació
«Els ingressos derivats de l’aplicació de la taxa resten afectats al finançament de 

les despeses d’inversió de sanejament en alta previstes en la planificació en què in-
corri l’Agència Catalana de l’Aigua.

«Article 5.2-6. Devolucions
«El subjecte passiu té dret a la devolució de la taxa que hagi satisfet si la resolu-

ció que posa fi al procediment no aprova definitivament el Projecte d’urbanització.

Subsecció sisena. Taxa pels serveis d’autorització ambiental d’activitats 

Article 11. Modificació del títol XII del Text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
1. Es modifica l’apartat e) de l’article 12.13-1 del capítol XIII del títol XII del 

Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, apro-
vat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera que 
segueix: 

«e) Els relatius als procediments de revisió de l’autorització ambiental d’activi-
tats de l’annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control am-
biental d’activitats, sigui revisió anticipada d’ofici per l’òrgan ambiental o a instàn-
cia de part, i de revisió periòdica de l’autorització ambiental d’activitats de l’annex 
I.2. de la mateixa Llei»

2. Es modifica l’apartat a) de l’article 12.13-4 del capítol XIII del títol XII del 
text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta 
redactat de la manera que segueix: 
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«a) En el supòsits a que fan referència les lletres a, b, b bis, c, d i e de l’article 
12.13-1 en el moment en que es presenta la sol·licitud corresponent o s’aporta la in-
formació necessària per a la revisió d’ofici, la qual no es pot tramitar si no s’ha efec-
tuat l’ingrés de la taxa.»

Subsecció setena. Taxa pels serveis d’habilitació d’entitats 
col·laboradores en matèria de medi ambient 

Article 12. Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica el capítol XIV del títol XII del Text refós de la Llei de taxes i preus 

públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 
de juny, que resta redactat de la manera que segueix: 

«Capítol XIV. Taxa pels serveis d’habilitació d’entitats col·laboradores en matèria 
de medi ambient

»Article 12.14-1. Fet imposable
»Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius 

següents: 
»a) Els relatius al procediment d’habilitació i a la realització d’auditories de se-

guiment de l’habilitació de les entitats col·laboradores.
»b) Els relatius al procediment de modificació de l’habilitació de les entitats col-

laboradores.
»c) Els relatius a l’avaluació de les reclamacions fonamentades que es formulen 

contra les actuacions de les entitats col·laboradores.
»d) Els relatius a la supervisió de les entitats col·laboradores i de les actuacions 

fetes per aquestes.
»e) Els relatius al procediment d’aixecament d’una suspensió de l’habilitació.
»Article 12.14-2. Subjecte passiu
»Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que demanen 

o són objecte de la prestació dels serveis especificats en l’article 12.14-1.
»Article 12.14-3. Pagament de la taxa
»1. La quota en concepte d’estudi documental pel fet imposable a, b i e de l’ar-

ticle 12.14-1 s’ha de liquidar en el moment de presentar la sol·licitud corresponent.
»2. La resta de quotes es liquiden un cop fetes les auditories o estudis documen-

tals corresponents.
»Article 12.14-4. Quota
»Per la prestació dels serveis corresponents als fets imposables de l’article 12.14-1,  

es fixen les quotes següents: 
»1. Fet imposable de l’article 12.14-1.a, relatiu al procediment d’habilitació i rea-

lització d’auditories de seguiment de l’habilitació de les entitats col·laboradores de 
l’Administració.

»1.1. Quota en concepte d’estudi documental, si escau: 589,70 euros. En el cas 
de laboratoris d’anàlisis aquest import es liquidarà per a cada grup de fins a 10 pa-
ràmetres a habilitar.

»1.2. Quota en concepte d’auditoria: 
»a) Per jornada presencial d’auditoria i auditor a les instal·lacions de l’entitat: 

1.320,25 euros.
»b) Per jornada presencial d’auditoria de camp i auditor: 1.005,95 euros.
»2. Fet imposable de l’article 12.14-1.b, relatiu al procediment de modificació de 

l’habilitació de les entitats col·laboradores.
»2.1. Quota en concepte d’estudi documental, si escau: 294,85 euros.
»2.2. Quota en concepte d’auditoria: la mateixa quota en concepte d’auditoria que 

pel fet imposable de l’article 12.14-1.a.
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»3. Fet imposable de l’article 12.14-1.c, relatiu a l’avaluació de les reclamacions 
fonamentades que es formulen contra les actuacions de les entitats col·laboradores.

»3.1. Quota en concepte d’investigació documental sense auditoria de supervisió 
de l’actuació objecte de reclamació: 589,70 euros.

»3.2. Quota en concepte de les auditories de supervisió derivades de cada recla-
mació, si escau 1.320,25 jornada i auditor independentment del tipus d’auditoria.

»4. Fet imposable de l’article 12.14.1.d, relatiu a les auditories de supervisió de 
les entitats col·laboradores i de les actuacions fetes per aquestes.

»4.1. Quota en concepte d’auditoria de supervisió a les instal·lacions de l’entitat, 
per jornada presencial d’auditoria i auditor: 1.320,25 euros

»4.2. Quota en concepte d’auditoria de supervisió de l’actuació, independentment 
de si es realitza documentalment o a l’establiment objecte d’actuació de l’entitat col-
laboradora: 

»Si l’auditoria de supervisió és amb resultat favorable: 655,20 euros
»Si l’auditoria de supervisió és amb resultat amb desviacions: 1.005,95 euros
»Si l’auditoria de supervisió és amb resultat desfavorable: 1.320,25 euros
»5. Fet imposable de l’article 12.14.1.e, relatiu al procediment d’aixecament de la 

suspensió d’una habilitació.
»5.1. Quota en concepte d’estudi documental: La mateixa quota que pel fet im-

posable 12.14-1.a
»5.2. Quota en concepte d’auditoria: la mateixa quota en concepte d’auditoria que 

pel fet imposable de l’article 12.14-1.a.
»6. En el cas que les auditories d’habilitació i les auditories de supervisió com-

portin despeses de desplaçament fora de Catalunya o pernoctació, aquestes despeses 
van a càrrec de l’entitat peticionària».

Subsecció vuitena. Taxa pel servei de tramitació de l’autorització 
d’emissions regulada a l’article 13.2 de la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera

Article 13. Modificació del títol XII del Text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
S’afegeix un nou capítol, el XXV, al títol XII del Text refós de la Llei de taxes i 

preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, 
de 25 de juny, amb el text següent: 

«Capítol XXV. Taxa pel servei de tramitació de l’autorització d’emissions re-
gulada a l’article 13.2 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i 
protecció de l’atmosfera.

»Article 12-25.1. Fet imposable
»Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació de les sol·licituds 

d’autorització d’emissions, de revisions d’autorització d’emissions i les sol·licituds de 
canvis en l’autorització d’emissions.

»Article 12-25.2. Subjecte passiu
»Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol-

liciten l’autorització d’emissions, la revisió de l’autorització d’emissions o el canvi 
de l’autorització d’emissions.

»Article 12-25.3. Acreditament
»La taxa s’acredita amb la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del 

moment que es formula la sol·licitud, que no es pot tramitar si no s’ha fet efectiu 
l’ingrés de la taxa.

»Article 12-25.4. Quota.
»La quota per cada autorització, revisió i canvi d’autorització d’emissions és de 

629,13 euros.
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»Article 12-25.5. Exempció 
»La Generalitat de Catalunya queda exempta de la taxa pel servei de tramitació 

de l’autorització d’emissions.»

Subsecció novena. Taxa pel servei de tramitació de la notificació 
d’emissions regulada a l’article 13.3 de la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera 

Article 14. Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
S’afegeix un nou capítol, el XXVI, al títol XII del Text refós de la Llei de taxes i 

preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, 
de 25 de juny, amb el text següent: 

«Capítol XXVI. Taxa pel servei de tramitació de la notificació d’emissions re-
gulada a l’article 13.3 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i 
protecció de l’atmosfera.

»Article 12-26.1. Fet imposable
»Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació de la notificació 

d’emissions i dels canvis de la notificació d’emissions.
»Article 12-26.2. Subjecte passiu
»Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que rea-

litzen la notificació d’emissions.
»Article 12-26.3. Acreditament
»La taxa s’acredita amb la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del 

moment que es realitza la notificació, que no es pot presentar si no s’ha fet efectiu 
l’ingrés de la taxa.

»Article 12-26.4. Quota
»La quota per cada tramitació de la notificació d’emissions i els seus canvis és 

de 135,96 euros.
»Article 12-26.5. Exempció 
»La Generalitat de Catalunya queda exempta de la taxa pel servei de tramitació 

de la notificació d’emissions.»

Subsecció desena. Taxa per la revisió, el control i la inspecció  
de certificats d’eficiència energètica d’edificis 

Article 15. Modificació del títol XIV del Text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
S’afegeix un article, el 14.12-4 bis, al capítol XII del títol XIV del Text refós de 

la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, amb el text següent: 

«Article 14.12-4 bis. Exempcions i bonificacions
»1. Resten exempts de la taxa les certificacions d’edificis o habitatges existents 

o certificacions per rehabilitacions d’aquests edificis que obtinguin una qualificació 
energètica A.

»2. S’estableix una bonificació del 50% sobre les quotes establertes per l’apartat 
2 de l’article 14.12-4 en el cas que la certificació d’un edifici o habitatge existent ob-
tingui una qualificació energètica B i també en el cas que es rehabiliti un habitatge 
o edifici existent i que aquest obtingui la qualificació energètica B.»
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Subsecció onzena. Taxa per la prestació de serveis en matèria 
d’espectacles públics i activitats recreatives

Article 16. Modificació del títol XV del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
S’afegeixen els apartats 7, 8, 9,10 i 11 a l’article 15.2.4 del capítol II del títol 

XVI del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
de 25 de juny, amb el text següent: 

«7. Tramitació de l’ampliació excepcional de l’horari de tancament: 35 euros.
»8. Tramitació de l’ampliació de l’horari específic per als establiments de restau-

rant, bar i restaurant bar: 35 euros.
»9. Tramitació per a l’exempció o reducció de vigilants de seguretat privada: 47 

euros
»10. Tramitació habilitació d’Acadèmies per a la formació de personal de control 

d’accés: 225 euros.
»11. Tramitació de la validació de les condicions per exercir el dret d’admissió: 

22 euros.»

Subsecció dotzena. Taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat 

Article 17. Modificació del títol XVI del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica l’article 16.1-5 del capítol I del títol XVI del text refós de la Llei de 

taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 16.1-5. Exempcions i bonificacions
«1. Queda exempta la primera mitja hora d’ús de l’aparcament per a qualsevol 

tipus de vehicles, excepte autocars.
«2. S’estableixen les següents bonificacions en la quota determinada conforme 

a l’article 16.1-4: 
«a) Gaudeixen d’una bonificació de 2,5 euros per vehicle les persones que parti-

cipen en activitats o esdeveniments autoritzats pel Patronat, promoguts per persones 
físiques o jurídiques legalment constituïdes, que transcorren dins la zona urbana de 
la muntanya de Montserrat i que tenen un abast o un contingut cultural, esportiu, 
religiós o social.

«b) Les persones que s’allotgen al recinte urbà, als refugis de la muntanya, i tam-
bé les que fan ús dels serveis de funicular, de restauració i d’hoteleria al recinte urbà 
de la muntanya de Montserrat, gaudeixen d’una bonificació única de 2,5 euros per 
vehicle. Aquesta bonificació no és acumulable a l’establerta per la lletra a.»

«c) Els autocars que contractin els serveis culturals, restauració i d’hoteleria dins 
dels recinte urbà de la muntanya de Montserrat, gaudeixen d’una bonificació de 22,5 
euros. Aquesta bonificació no és acumulable a d’altres

«d) Gaudeixen d’una bonificació de 60 minuts per vehicle (cotxe o moto) les per-
sones que s’acreditin com a Amics de Montserrat. Aquesta bonificació no és acu-
mulable a d’altres.
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Subsecció tretzena. Taxa per la llicència de pesca recreativa  
i professional 

Article 18. Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica l’apartat 1.1 de l’article 17.3-5 del capítol III del títol XVII del Text 

refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 17.3-5. Quota
»La quota de la taxa és: 
»1. Llicències de pesca recreativa
»Les durades de les llicències i els imports de les quotes respectives són: 
»1.1 Pesca recreativa
»a) Pesca recreativa general (amb mort o sense mort indistintament): 
»Durada 1 dia: 3 euros.
»Durada 2 dies: 5 euros.
»Durada 15 dies: 11 euros.
»Durada 1 any: 26 euros.
»Durada 2 anys: 42 euros.
»Durada 3 anys: 60 euros.
»Durada 4 anys: 71 euros.
»b) Pesca recreativa sense mort: 
»Durada 1 any: 19 euros.
»Durada 2 anys: 35 euros.
»Durada 3 anys: 51 euros
»Durada 4 anys: 66 euros.»

Subsecció catorzena. Taxes de l’Agència de Residus de Catalunya 

Article 19. Modificació del títol XX del Text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica l’apartat 2 b) de l’article 20.1-3, del capítol I del títol XX del Text 

refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«b) En els supòsits de realització del fet imposable dels apartats 2 i 3 de l’article 
20.1-1, es pot exigir a la bestreta en el moment de la presentació de la sol·licitud.»

2. Se suprimeixen l’apartat 4 de l’article 20.1-1 i l’apartat 4 de l’article 20.1-2 del 
capítol I del títol XX del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Genera-
litat de Catalunya.

3. Es modifica l’article 20.1-4, tot suprimint l’apartat 4, passant l’apartat 5 a ser 
l’apartat 4, del capítol I del títol XX del Text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, i que resta redactat de la manera següent: 

«4. Quan els fets imposables a què fa referència l’apartat 3 de l’article 20.1-1 es 
tramiten per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 60% de la quota que 
correspongui segons els apartats anteriors.»
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Subsecció quinzena. Taxa per l’habilitació acreditativa dels bombers 
d’empresa i del personal tècnic competent per a elaborar plans 
d’autoprotecció, i també dels centres de formació

Article 20. Modificació del títol XXII del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
1. Es modifica l’article 22.3-1, del capítol III del títol XXII, del Text refós de la 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 22.3-1. Fet imposable
«Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de les activitats administra-

tives següents: 
«a) Habilitació acreditativa per a exercir la funció de bombers d’empresa.
«b) Acreditació de personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’au-

toprotecció en l’àmbit de protecció civil.
«c) Acreditació de centres de formació de tècnics en l’elaboració de plans d’au-

toprotecció en l’àmbit de la protecció civil.
«d) Homologació de centres per a formar bombers d’empresa.
«e) Inscripció a l’examen lliure per obtenir la certificació tècnica necessària per a 

l’habilitació com a tècnic o tècnica per actuar en l’àmbit de la prevenció i seguretat 
en cas d’incendi per mitjà de les Entitats Col·laboradores de l’Administració.

2. Es modifica l’article 22.3-2 del capítol III del títol XXII, del Text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 22.3-2. Subjecte passiu 
«1. Són subjectes passius de la taxa enunciada en els paràgrafs a), c), d) i e), de 

l’article 22.3-1, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació de les 
activitats administratives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya que cons-
titueixen el fet imposable.

«2. Són subjectes passius de la taxa enunciada en el paràgraf b), de l’article 22.3-
1, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació de les activitats admi-
nistratives de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior que 
constitueixen el fet imposable.»

3. Es modifica l’article 22.3-4 del capítol III del títol XXII, del Text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 22.3-4. Quota
»a) Habilitació acreditativa per a exercir la funció de bomber d’empresa: 50,85 

euros.
»b) Acreditació de personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’au-

toprotecció en l’àmbit de protecció civil: 50,85 euros.
»c) Acreditació de centres de formació de tècnics en l’elaboració de plans d’au-

toprotecció en l’àmbit de la protecció civil: 389’65 euros
»d) Homologació de centres per a formar bombers d’empresa: 389’65 euros.
»e) Inscripció a l’examen lliure per obtenir la certificació tècnica necessària per 

a l’habilitació com a tècnic o tècnica per actuar en l’àmbit de la prevenció i segu-
retat en cas d’incendi per mitjà de les Entitats Col·laboradores de l’Administració: 
48,15 euros.»
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Subsecció setzena. Taxa pels serveis prestats pel Cos de Mossos 
d’Esquadra 

Article 21. Modificació del títol XXII del Text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 22.4-4 del capítol IV del títol XXII del Text 

refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 22.4-4. Quota
»2. En el supòsit a què fa referencia la lletra e de l’apartat 1 de l’article 22.4-1, la 

quota de la taxa és la següent: 
»– Motocicletes, ciclomotors, bicicletes: 75 euros.
»– Turismes, autotaxis, furgonetes i vehicles tot terreny, caravanes, autocarava-

nes i remolcs lleugers, tricicles i quadricicles amb motor: 95 euros.
»– Autocars, camions, camions tractors i la resta de remoles i similars: 110 eu-

ros.»
2. Es modifica l’article 22.4-6 del capítol IV del títol XXII del Text refós de la 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 22.4-6. Gestió, liquidació i recaptació
«1. La gestió, la liquidació i la recaptació de la taxa establerta per les lletres a, b 

i c de l’apartat 1 de l’article 22.4-1 corresponen al Servei Català de Trànsit. El pa-
gament de la taxa s’ha d’efectuar al Servei Català de Trànsit, el qual ha d’ingressar 
l’import total recaptat al Tresor de la generalitat en els terminis legalment establerts.

«2. La gestió, la liquidació i la recaptació de la taxa establerta per les lletres d i e 
de l’apartat 1 i per l’apartat 2 de l’article 22.4-1 corresponen al departament compe-
tent en matèria de seguretat pública. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar a aquest 
departament, el qual ha d’ingressar l l’import total recaptat al Tresor de la generali-
tat en els terminis legalment establerts.»

Subsecció dissetena. Taxa per l’emissió dels informes d’estrangeria 

Article 22. Modificació del títol XXIII del Text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 23.3-1 del capítol III del títol XXIII del Text 

refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«2. S’inclouen, concretament, les modalitats d’informe següents: 
»INF01: adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar.
»INF04: adequació de l’habitatge per a la renovació de residència per reagrupa-

ment familiar.»
2. Es modifica l’article 23.3-4 del capítol III del títol XXIII del Text refós de la Llei 

de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«Article 23.3-4. Quota.
»La quota de la taxa es fixa en 38,22 euros per qualsevol de les modalitats d’in-

forme d’estrangeria a què fa referència l’article 23.3-1 anterior.»
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Subsecció divuitena. Taxa per la utilització o aprofitament del domini 
públic viari

Article 23. Modificació del títol XXV del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica l’article 25.24-1del capítol XXIV del títol XXV del Text refós de 

la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 25.24-1. Fet imposable
»Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament 

del domini públic viari, els terrenys del qual siguin titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, destinats a la realització de les activitats següents: 

»1. Encreuament subterrani de serveis públics essencials (conduccions de líquids 
o gasos, conduccions elèctriques o conduccions de telecomunicacions).

»2. Paral·lelisme subterrani de serveis públics essencials (conduccions de líquids 
o gasos, conduccions elèctriques o conduccions de telecomunicacions).

»3. Accés de 1ª categoria a carretera convencional.»
2. S’afegeix un apartat 2, i es modifica l’apartat 1 de l’article 25.24-2 del capí-

tol XXIV del títol XXV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 25.24-2. Exempcions i bonificacions
»1. Està exempta de la taxa la utilització del domini públic per causa de: 
»Accés a finques rústiques destinades a usos agrícoles i forestals.
»Les connexions de servei, enteses com a aquella part d’una instal·lació de con-

sum que enllaça la xarxa de distribució de l’empresa subministradora amb la instal-
lació particular d’un abonat al servei.

»2. Estan exemptes de pagar la taxa per la utilització o l’aprofitament del domini 
públic viari l’Administració General de l’Estat; l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya; les entitats que integren l’Administració Local, i els seus respectius sec-
tors públics institucionals vinculats o dependents.»

3. Es modifica l’article 25.24-3 del capítol XXIV del títol XXV del Text refós de 
la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 25.24-3. Subjecte passiu
»Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques titulars de les 

autoritzacions o, si s’escau, les que s’hi subroguin, llevat que s’acrediti fefaentment 
que la persona física o jurídica beneficiada per les activitats autoritzades és una al-
tra. 

»En aquest cas, el subjecte passiu de la taxa serà la beneficiaria.
»Així mateix, són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques 

titulars d’activitats o serveis que, arran de l’execució de les obres previstes en un 
projecte de carreteres, passin a realitzar el fet imposable de la taxa.»

4. S’afegeix un nou apartat, el 4 i es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 
25.24-4 del capítol XXIV del títol XXV del Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 25.24-4. Acreditament
»1. La taxa s’acredita mitjançant l’atorgament de la autorització corresponent 

respecte a l’anualitat en curs. Pel que fa a la taxa meritada arran de l’execució de les 
obres previstes en un projecte de carreteres, s’acredita amb la recepció de les obres 
esmentades.

»2. En les successives anualitats de vigència de l’autorització o de manteniment 
de l’activitat o servei, l’acreditament s’ha d’efectuar l’1 de gener de cada any i és exi-
gible en la quantitat que sigui procedent i, si s’escau, en els terminis i les condicions 
que s’assenyalin.
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»3. Pel que fa a les autoritzacions atorgades abans de l’1 de gener de 2014, la taxa 
s’acredita per les successives anualitats de vigència de l’autorització, l’1 de gener de 
cada any, i és exigible en la quantitat corresponent i, si s’escau, en els terminis i con-
dicions que s’assenyalin en l’autorització i les seves modificacions.

»4. Pel que fa a la taxa meritada arran de l’execució de les obres previstes en un 
projecte de carreteres, realitzada abans de l’1 de gener de 2014, la taxa s’acredita 
per les successives anualitats de manteniment de l’activitat o servei, l’1 de gener de 
cada any.»

5. Es modifica l’apartat 1.1 de l’article 25.24-5 del capítol XXIV del títol XXV 
del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1.1. Per la utilització privativa dels béns de domini públic que siguin titularitat 
de la Generalitat de Catalunya: el valor del terreny ocupat i, si s’escau, de les instal-
lacions ocupades, prenent com a referència els valors següents: 

»– Sòl urbà (aplicable també en ponts i túnels): 39,31 euros/m2.
»– Sòl urbanitzable: 21,84 euros/m2.
»– Sòl no urbanitzable: 1,66 euros/m2»

Subsecció dinovena. Taxa per la inscripció i modificació de dades al 
Registre de centres i entitats de formació professional per a l’ocupació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Article 24. Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes  
i preus públics de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica l’article 26.6-1 del capítol VI del títol XXVI del Text refós de la 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2008, de 25 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 26.6.1. Fet imposable 
»Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació dels expedients d’inscrip-

ció i modificació de dades al Registre de centres i entitats de formació professional 
per a l’ocupació.»

2. Es modifica l’article 26.6-2 del capítol VI del títol XXVI del Text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 26.6-2. Subjecte passiu 
»Son subjectes passius de la taxa les empreses, les entitats i els de centres que 

insten/ inicien els tràmits dels expedients d’inscripció i modificació de dades al Re-
gistre de centres i entitats de formació professional per a l’ocupació.»

3. Es modifica l’article 26.6-3 del capítol VI del títol XXVI del Text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 26.6-3. Acreditament
»La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però és exigida en 

el moment que l’interessat insta la tramitació dels expedients d’inscripció o modifi-
cació de dades al Registre de centres i entitats de formació professional per a l’ocu-
pació.»
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Subsecció vint. Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari (T01)

Article 25. Modificació de l’article 20 del text articulat de les taxes 
aplicables per Ports de la Generalitat
Es modifica l’article 20 del text articulat de les taxes aplicables per Ports de la 

Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 20. Quota tributària primària
»1. La quota íntegra primària de la taxa es determina multiplicant el valor del 

metre quadrat o lineal de la modalitat de domini públic portuari pel nombre de me-
tres quadrats o lineals realment ocupats i pel tipus de gravamen. Quan la base im-
posable i el tipus de gravamen aplicables als béns ocupats siguin diferents, s’ha de 
calcular la quota íntegra corresponent a cada un d’ells de forma independent i s’ha 
de sumar el seu resultat.

»Sobre la quota íntegra que anomenem primària s’aplicaran de forma successiva 
i multiplicadora les reduccions i bonificacions que li siguin d’aplicació. A aquests 
efectes, la quota íntegra primària s’ha de multiplicar, successivament, pels coefi-
cients reductors corresponents, entenent-se per coeficient reductor la unitat menys el 
valor de la reducció o bonificació en tant per u.

»2. Reduccions de la quota íntegra primària: 
»2.1. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan només s’ocupi el vol 

o subsòl dels terrenys, espais submergits o zones de platja. Aquesta reducció no és 
aplicable quan s’impedeixi la utilització de la superfície.

»2.2. La quota íntegra primària de la taxa, en el seu cas reduïda, és reduïble en 
un 20% en ocupacions de superfície superiors als 5.000 metres quadrats destinades 
a l’activitat nàutica esportiva i a la reparació i conservació d’embarcacions.

»3. Bonificacions: 
»3.1. Bonificació per inversió: Els obligats tributaris que realitzin una inversió 

econòmica en el domini públic portuari que consisteixi en obres vinculades a l’ac-
tivitat nàutica esportiva que afectin a la infraestructura portuària i a la superestruc-
tura per potenciar la millora i qualitat del servei, poden sol·licitar l’aplicació d’una 
bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda de la taxa per cada 
200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el 
termini concessional.

»3.2. Bonificacions per potenciar pràctiques mediambientals i incentivar la 
qualitat en la prestació de serveis: els obligats tributaris que acreditin la implanta-
ció d’un sistema de gestió i auditoria mediambiental segons el reglament europeu 
EMAS o disposin d’un sistema de gestió mediambiental segons la norma interna-
cional ISO 14001 poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació de la quota íntegra 
primària i s’escau reduïda i bonificada de la taxa del 15% o del 10%, respectivament, 
de forma no acumulativa. Si es disposa de l’ISO 9001 de qualitat la bonificació és 
del 5 %, acumulable a les anteriors. Aquesta bonificació s’ha d’aplicar durant tot el 
termini concessional sempre que les certificacions estiguin en vigor.

»3.3. Bonificació per foment de la vela: els contribuents que destinin espais per al 
foment de la vela poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% del còmput 
dels metres quadrats destinats a aquesta activitat. S’aplica sobre la part de la quota 
íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que correspongui.

»4. Limitació de l’aplicació de reduccions, bonificacions o reduccions i bonifica-
cions de forma conjunta: Les reduccions i bonificacions es poden aplicar en cascada 
simultàniament amb el límit màxim, juntament amb les reduccions aplicades, del 
50% de la quota íntegra primària».
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Subsecció vint-i-unena. Taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit 
de mercaderies (TA3M)

Article 26. Modificació de l’article 60 del text articulat de les taxes 
aplicables per Ports de la Generalitat 
Es modifica la primera taula de l’apartat 3 de l’article 60 del text articulat de les 

taxes aplicables per Ports de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2010, de 
3 d’agost, que resta redactat de la manera següent: 

«En el cas de captació d’un nou tràfic: 

Percentatge  

de bonificació

GRUP 1/2 

(a dojo: mercaderia a granel)

GRUP 3/4/5 - GRUP 1-2 

(aplecs: mercaderia envasada, embalada o lligada)

de tones fins a de tones fins a

5% 0 10.000 0 5.000

10% 10.001 20.000 5.001 10.000

15% 20.001 40.000 10.001 20.000

20% 40.001 80.000 20.001 40.000

30% 80.001 120.000 40.001 60.000

40% 120.001 160.000 60.001 80.000

50% Més de 160.000 Més de 80.000

Subsecció vint-i-dosena. Taxa de la pesca fresca (TA4)

Article 27. Modificació de l’article 71 del text articulat de les taxes 
aplicables per Ports de la Generalitat
Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71 del text articulat de les taxes 

aplicables per Ports de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2010, de 3 
d’agost, que resta redactada de la manera següent: 

«b) De l’1% en els casos de productes de l’aqüicultura i productes procedents 
d’operacions de transferència o de centres d’engreix.» 

Subsecció vint-i-tresena. Taxa de les embarcacions esportives (TA5)

Article 28. Modificació de l’article 77 del text articulat de les taxes 
aplicables per Ports de la Generalitat aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2010, de 3 d’agost 
1. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 77 del text articulat de 

les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2010, 
de 3 d’agost, que resta redactat de la manera següent: 

«Si el port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària disposa de presa d’ai-
gua, les quanties fixes contingudes en la tarifa anterior s’han d’incrementar en 0,023 
euros; si disposa de presa d’energia elèctrica s’han d’incrementar en 0,036 euros, si 
disposa de presa d’aigua i energia elèctrica s’han d’incrementar en 0,059 euros, si 
disposa de mort per a l’atracada, s’han d’incrementar en 0,059 euros i si disposa de 
servei addicional de temporada s’incrementa en 0,047 euros».

2. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 77 del text articulat 
de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, que resta redactat de la manera 
següent: 

«2. La quota íntegra de la taxa s’ha de determinar amb caràcter general a través 
del mètode d’estimació directa. No obstant això, prèvia sol·licitud de l’obligat tribu-
tari, la quota íntegra de la taxa s’ha de determinar pel mètode d’estimació objectiva. 
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Els vaixells que ocupin una superfície superior a 100 metres quadrats estaran sub-
jectes a l’estimació directa»

3. Es modifica el paràgraf 7 de l’apartat 2 de l’article 77 del text articulat de les 
taxes aplicables per Ports de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent: 

«La superfície ocupada per una embarcació tipus no ha de ser inferior a 10 me-
tres quadrats ni superior a 100 metres quadrats. Correspon a Ports de la Genera-
litat determinar anualment la superfície ocupada per una embarcació tipus a cada 
port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària en règim de concessió o au-
torització».

Capítol II. Tributs cedits 

Secció primera. Impost sobre la renda de les persones físiques 

Article 29. Modificació de la Llei 21/2005, del 29 de desembre,  
de mesures financeres
Amb efectes des de l’1 de gener de 2016, es modifica l’apartat 2 de l’article 14 de 

la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la 
manera següent: 

«2. També són objecte de la deducció els donatius que es facin a favor dels insti-
tuts universitaris i altres centres de recerca integrats o adscrits a universitats catala-
nes, i dels centres de recerca promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin 
per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tec-
nològics. L’import de la deducció es fixa, en aquest cas, en el 25% de les quantitats 
donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.»

Secció segona. Impost sobre successions i donacions

Article 30. Modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions
1. Es modifica l’article 11 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-

post sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 11. Requisits
«1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es 

compleixin els requisits següents: 
a) Que l’entitat no tingui com a activitat principal, en els termes que estableix 

l’article 12, la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari.
b) Que la participació del causant en el capital de l’entitat en constitueixi almenys 

el 5 %, computat individualment, o el 20 %, computat conjuntament amb el cònjuge, 
els descendents, els ascendents o els col·laterals fins al tercer grau del causant, tant 
per consanguinitat o adopció com per afinitat.

c) Que el causant hagi exercit efectivament funcions de direcció en l’entitat i hagi 
percebut per aquesta tasca una remuneració que constitueixi almenys el 50 % de la 
totalitat dels rendiments d’activitats econòmiques i del treball personal, en els ter-
mes que estableix l’apartat 2.

Si la participació en l’entitat era conjunta amb alguna o algunes de les persones 
a què es refereix la lletra b d’aquest apartat, almenys una de les persones d’aquest 
grup de parentiu ha de complir els requisits relatius a les funcions de direcció i a les 
remuneracions que en deriven.

2. A l’efecte del que estableix la lletra c de l’apartat 1, no s’han de computar en-
tre els rendiments d’activitats econòmiques i del treball personal els rendiments de 
l’activitat econòmica a què es refereix l’article 7. Si el causant era titular de partici-
pacions en diverses entitats i hi desenvolupava tasques directives retribuïdes, i sem-
pre que es compleixin els requisits que estableixen les lletres a i b de l’apartat 1, en 
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el càlcul del percentatge que representa la remuneració per les funcions de direcció 
exercides en cada entitat respecte a la totalitat dels rendiments del treball i d’activi-
tats econòmiques no s’han de computar els rendiments derivats de l’exercici de les 
funcions de direcció en les altres entitats.

3. S’han de desplegar per reglament els requisits que determina l’apartat 1.»
2. Es modifica l’article 42 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, que resta redactat de 

la manera següent: 
«Article 42. Requisits
«1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es 

compleixin els requisits següents: 
a) Que el donant hagi complert seixanta-cinc anys, o es trobi en situació d’inca-

pacitat permanent absoluta o de gran invalidesa.
b) Que l’entitat no tingui com a activitat principal, en els termes que estableix 

l’article 12, la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari.
c) Que la participació del donant en el capital de l’entitat sigui almenys del 5 %, 

computat individualment, o del 20 %, computat conjuntament amb el cònjuge, els 
descendents, els ascendents o els col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per 
consanguinitat o adopció com per afinitat.

d) Que el donant hagi exercit efectivament funcions de direcció en l’entitat i hagi 
percebut per aquesta tasca una remuneració que constitueixi almenys el 50 % de la 
totalitat dels rendiments d’activitats econòmiques i del treball personal, en els ter-
mes que estableix l’apartat 2.

Si la participació en l’entitat és conjunta amb alguna o algunes de les persones 
a què es refereix la lletra c d’aquest apartat, almenys una de les persones d’aquest 
grup de parentiu ha de complir els requisits relatius a les funcions de direcció i a les 
remuneracions que en deriven.

e) Que el donant, en la data de la donació, si exerceix funcions de direcció en 
l’entitat, deixi d’exercir-les i deixi de percebre les remuneracions corresponents.

2. A l’efecte del que estableix la lletra d de l’apartat 1: 
a) No s’han de computar com a rendiments del treball personal els rendiments 

derivats de l’exercici de funcions de direcció en altres entitats, sempre que es com-
pleixin els requisits que estableixen les lletres b i c de l’apartat 1.

b) No s’han de computar com a rendiments d’activitats econòmiques els rendi-
ments derivats de l’exercici d’altres activitats empresarials o professionals del do-
nant, sempre que la suma de la totalitat dels rendiments d’activitats econòmiques 
constitueixi almenys el 50 % de la totalitat dels rendiments del treball personal, del 
capital mobiliari i immobiliari i d’activitats econòmiques, amb la mateixa excepció 
que estableix la lletra a pel que fa als rendiments derivats de l’exercici de funcions 
de direcció.

3. S’han de desplegar per reglament els requisits que determina l’apartat 1».
3. Es modifica l’article 51 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, que resta redactat de 

la manera següent: 
«El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat 

al manteniment dels béns objecte de la donació en el patrimoni del donatari durant 
els cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic equiparable, llevat que dins 
aquest termini mori el donatari o els béns siguin adquirits a títol gratuït per la Ge-
neralitat o per un ens local territorial de Catalunya.»

4. Es modifica l’article 56 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 56. Supòsit d’aplicació
«1. En la part de les aportacions a patrimonis protegits de discapacitats que, en 

tant que excedeixi l’import màxim fixat per llei per a tenir la consideració de ren-
diments del treball del discapacitat, quedi gravada per l’impost sobre successions i 
donacions com a transmissió lucrativa entre vius, es pot aplicar en la base imposable 
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una reducció del 90 % de l’import excedent, sempre que les aportacions complei-
xin els requisits i les formalitats que determina la Llei de l’Estat 41/2003, del 18 de 
novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modifica-
ció del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb 
aquesta finalitat.»

«2. La mateixa reducció és aplicable, en els termes establerts en l’apartat ante-
rior, en el cas que les aportacions es realitzin a favor de patrimonis protegits consti-
tuïts a l’empara de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família.»

5. Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
que resta redactada de la manera següent: 

«Disposició transitòria segona. Ajornament excepcional de l’impost sobre suc-
cessions i donacions pels òrgans de gestió

»Amb caràcter excepcional, l’ajornament que concedeixin els òrgans de gestió 
de l’Administració tributària en virtut de l’article 73.1 pot ésser de fins a dos anys 
en el cas les quotes de l’impost sobre successions i donacions corresponents a fets 
imposables meritats en el període que va de l’1 d’agost de 2009 al 31 de desembre 
de 2017.»

Secció tercera. Impost sobre el patrimoni

Article 31. Modificació de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures 
fiscals i administratives
Es modifica l’article 2 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i ad-

ministratives, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 2. Bonificació dels patrimonis protegits de contribuents amb discapa-

citat 
»1. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2004, si entre els béns o drets de con-

tingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable n’hi ha que 
formen part del patrimoni protegit de la persona contribuent constituït a l’empara 
de la Llei de l’Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les 
persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament 
civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, la persona contribuent es pot 
aplicar una bonificació del 99% en la part de la quota que proporcionalment corres-
pongui als dits béns o drets.

»2. La mateixa bonificació serà aplicable als béns o drets de contingut econò-
mic que formin part del patrimoni protegit constituït a l’empara de la Llei 25/2010, 
del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família.»

Secció quarta. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats

Article 32. Vehicles usats 
Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 12/2004, de 27 de 

desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera següent: 
«2.b) Els vehicles el valor dels quals, sense aplicació dels coeficients de depre-

ciació per antiguitat, sigui igual o superior a 40.000 euros. Pels vehicles inclosos 
en l’ordre per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de 
l’impost, aquest valor equival al preu mitjà de venda corresponent al primer any.»
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Article 33. Bonificació per l’escriptura pública de separació i divorci  
i d’extinció de parella estable 
1. Gaudeix d’una bonificació del 100 per 100 de la quota gradual de l’impost so-

bre actes jurídics documentats que grava l’escriptura pública atorgada pels cònjuges 
en què acorden la seva separació o divorci de mutu acord, en els termes que regula 
la llei.

2. La mateixa bonificació s’aplica a les escriptures públiques que documenten 
l’extinció de comú acord de la parella estable formalitzada pels convivents, d’acord 
amb l’article 234-4 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i la família, aprovat per la Llei 25/2010, del 29 de juliol.

Article 34. Bonificació de les escriptures públiques de constitució en 
règim de propietat horitzontal per parcel·les 
1. Gaudeix d’una bonificació del 50 per 100 de la quota gradual d’actes jurídics 

documentats, l’escriptura pública de constitució del règim de propietat horitzontal 
per parcel·les, regulat en l’article 553-53 del llibre cinquè del Codi civil català.

2. Aquesta bonificació s’aplica a les escriptures públiques esmentades anterior-
ment que s’atorguin fins a 31 de desembre de 2017.

Article 35. Bonificació de les escriptures de subrogació de préstec  
o crèdit hipotecaris atorgat per la secció de crèdit d’una cooperativa 
1. L’escriptura pública per la qual una entitat financera se subroga en la posició 

creditora d’un préstec o crèdit hipotecari atorgat per la secció de crèdit d’una coope-
rativa, gaudeix d’una bonificació del 99% de la quota gradual de la modalitat d’actes 
jurídics documentats. En aquesta escriptura només es podrà pactar la modificació 
de les condicions del tipus d’interès, tant l’ordinari com el de demora, pactat inicial-
ment o vigent, així com la modificació del termini del préstec o crèdit, o ambdues.

2. Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, són entitats financeres aquelles 
a les que es refereix l’article 2 de la Llei de l’Estat 2/1981, de 25 de març, de mercat 
hipotecari.

3. També s’aplica la bonificació en el supòsit que sigui la cooperativa de segon 
grau administradora del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit la que se 
subrogui en la posició creditora.

Article 36. Subministrament d’informació per les empreses de subhastes 
i les altres entitats que fan subhastes de béns 
Es modifica l’article 29 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals 

i administratives, que resta redactat de la manera següent: 
«Obligacions formals de les empreses de subhastes i les altres entitats que fan 

subhastes de béns en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics do-
cumentats

1. Les entitats que fan subhastes de béns han de trametre a l’Agència Tributària 
de Catalunya, durant el primer trimestre de l’any, informació sobre les transmissi-
ons de béns en què han intervingut en qualitat d’intermediaris per compte d’altri, 
quan el transmitent no actuï en l’exercici d’una activitat econòmica, efectuades du-
rant l’any anterior. La informació comunicada ha d’incloure com a mínim les dades 
d’identificació del transmitent i de l’adquirent, la data de la transmissió, una des-
cripció del bé subhastat i el preu final d’adjudicació. S’haurà d’informar tant sobre 
les operacions en què els béns s’hagin adjudicat mitjançant subhasta com mitjançant 
qualsevol altre tipus d’operació, com l’adjudicació directa.

2. A l’obligació d’informació amb transcendència tributària regulada en l’apartat 
anterior li és d’aplicació el que disposa l’apartat 2 de l’article 132 de la Llei 2/2014 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.» 
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Article 37. Subministrament d’informació per les empreses dedicades a 
la revenda de béns mobles 
1. Els empresaris dedicats a la revenda de béns mobles, les transmissions dels 

quals hagin de tributar per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, durant el primer 
trimestre de l’any, informació sobre les adquisicions de béns en què han intervingut 
en qualitat d’intermediaris per compte d’altri efectuades durant l’any anterior.

2. A l’obligació d’informació amb transcendència tributària regulada en l’apartat 
anterior li és d’aplicació el que disposa l’apartat 2 de l’article 132 de la Llei 2/2014 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Secció cinquena. Tributació sobre el joc

Article 38. Subministrament d’informació per les entitats autoritzades 
per a la gestió dels sistemes de bingo electrònic
1. Les entitats autoritzades per a la gestió dels sistemes de bingo electrònic han 

de comunicar a l’Agència Tributària de Catalunya, mensualment, la informació re-
lativa a les partides efectuades durant el mes anterior.

2. A l’obligació d’informació amb transcendència tributària regulada en l’apartat 
anterior li és d’aplicació el que disposa l’apartat 2 de l’article 132 de la Llei 2/2014 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Secció sisena. Obligacions formals

Article 39. Obligació de presentació de documents als efectes de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats  
i de l’impost sobre successions i donacions
Es modifica l’article 21 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i fi-

nancers, que resta redactat de la manera següent: 
«S’entén complerta l’obligació de presentar els documents comprensius dels fets 

imposables de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats i de l’impost sobre successions i donacions, quan la presentació i, si escau, el 
pagament de l’autoliquidació corresponent hagi estat efectuada per via telemàtica.» 

Capítol III. Col·laboració entre administracions tributàries 

Article 40. Subministrament de dades tributàries 
S’afegeix un apartat 4 a l’article 132 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesu-

res fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb el text següent: 
«4. Les dades amb transcendència tributària que hagin estat obtingudes per una 

administració pública per a l’exercici de les seves funcions en matèria de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència de delegacions 
de competències o encàrrecs de gestió efectuats per ajuntaments catalans, poden 
ser comunicades per aquella directament a l’Agència Tributària de Catalunya quan 
aquesta, d’acord amb el que preveu la legislació tributària, les sol·liciti a efectes del 
compliment d’obligacions fiscals en l’àmbit de les seves competències».
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Títol II. Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques

Capítol I. Gestió financera 

Article 41. Modificació de la Llei de finances públiques
1. S’afegeix un apartat 4 a l’article 69 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de de-

sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalu-
nya, amb el contingut següent: 

«4. Les subvencions finançades, totalment o parcial, amb fons europeus agríco-
les i gestionades pel Departament designat com a organisme pagador estan sotmeses 
a control financer anual de la Intervenció General de la Generalitat. La fiscalització 
prèvia d’aquestes subvencions es limitarà a la comprovació dels aspectes següents: 

»– Que existeix crèdit adequat i suficient en relació amb la part cofinançada per 
la Generalitat, si escau.

»– Que l’expedient de concessió de subvencions conté l’informe de l’òrgan com-
petent segons el qual els beneficiaris compleixen tots els requisits.

»– Que la proposta de resolució de concessió es formula per l’òrgan competent i 
no conté errors material.

»– Que les obligacions són reconegudes per l’òrgan competent.»
2. S’afegeix un apartat 5 a l’article 87 del text refós de la Llei de finances públi-

ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, amb 
el text següent: 

»5. Les aportacions dineràries de la Generalitat a les universitats públiques desti-
nades al finançament global de la seva activitat, es consideren transferències.»

Capítol II. Modificacions legislatives en matèria patrimonial 

Article 42. Modificació de la Llei de patrimoni
1. Es modifica l’article 15 bis del text refós de la Llei de patrimoni de la Gene-

ralitat de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 15 bis
»1. Els immobles destinats a ús administratiu ocupats, en virtut de qualsevol tí-

tol, per la Generalitat de Catalunya, així com als organismes, les entitats autònomes 
o les empreses públiques a què els és d’aplicació l’article 15, hauran de complir amb 
els criteris d’ocupació i tipologies d’espais que s’estableixin.

»2. El que disposa aquest article no s’aplicarà respecte les adquisicions de béns 
per a les empreses públiques que, d’acord amb les funcions que tenen atribuïdes, te-
nen la finalitat de retornar els béns o drets reals al tràfic jurídic privat.

»3. Correspon al titular del departament competent en matèria de patrimoni, a 
proposta del titular de la unitat directiva competent en matèria de patrimoni, aprovar 
el criteris d’ocupació i tipologies d’espais d’immobles destinats a ús administratiu.

»4. Per a la tramitació de les propostes d’adquisició per mitjà de qualsevol títol 
d’immobles o drets reals a títol onerós o que s’ha de disposar com arrendataris, ocu-
pants o usuaris en relació a immobles destinats a ús administratiu la unitat propo-
sant haurà d’acreditar que es compleixen els criteris d’ocupació i tipologies d’espais 
que s’estableixin.

»Aquesta previsió afecta a la Generalitat de Catalunya, així com als organismes, 
les entitats autònomes o les empreses públiques a què els és d’aplicació l’article 15.»

2. Es modifica l’article 16 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generali-
tat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 16
L’adquisició a títol onerós de quotes, parts alíquotes o títols representatius del 

capital d’empreses constituïdes d’acord amb el dret civil o el mercantil s’ha de fer 
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per compra o per subscripció. Correspon al Govern acordar l’adquisició per part de 
l’Administració de la Generalitat i concedir les autoritzacions per aquesta finalitat a 
les entitats del seu sector públic, d’acord amb el què estableix l’Estatut de l’empresa 
pública catalana. En el cas de societats mercantils, la participació en conjunt de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic en el capital 
de l’empresa com a resultat de l’adquisició, no pot ésser inferior al 5% del capital.»

3. S’afegeixen dos nous apartats, el 4 i el 5, a l’article 37 al Text refós de la Llei 
del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb el redactat següent: 

«4. L’Inventari general del patrimoni de la Generalitat porta associat un mòdul 
de gestió on ha de constar la informació necessària per a l’anàlisi tècnica i econòmi-
ca dels immobles amb l’objectiu de dur a terme tant actuacions de racionalització i 
optimització com l’exercici de les facultats dominicals que se’n derivin.

5. El mòdul de gestió previst en l’apartat anterior ha d’estar integrat amb l’apli-
catiu corporatiu de comptabilitat de la Generalitat, a fi que les dades econòmiques 
dels immobles siguin les derivades de les corresponents anotacions comptables.»

Article 43. Modificació de la Llei de l’empresa pública catalana
1. Es modifica l’article 35 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Es-

tatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 35
»1. L’Administració de la Generalitat pot constituir i prendre participació en so-

cietats civils i mercantils per tal d’assolir les finalitats assignades per l’Estatut d’au-
tonomia. Les entitats del sector públic de la Generalitat, si així ho preveuen els seus 
estatuts, també disposen d’aquesta facultat, la qual està subjecte a l’autorització del 
Govern.

»2. Correspon al Govern acordar la constitució de societats per part de l’Admi-
nistració de la Generalitat i concedir les autoritzacions per aquesta finalitat a les 
entitats del seu sector públic. L’acord del Govern ha de determinar necessàriament 
la denominació de la societat, la forma jurídica que ha d’adoptar, l’objecte social, el 
capital fundacional i el percentatge de participació que hi ha de tenir directament o 
indirectament la Generalitat, el departament d’adscripció o vinculació i ha d’inclou-
re l’aprovació dels estatuts.

»3. Correspon al Govern acordar la presa de participació en societats ja consti-
tuïdes mitjançant la compra o subscripció de títols representatius de capital per part 
de l’Administració de la Generalitat i concedir les autoritzacions per aquesta finali-
tat a les entitats del seu sector públic. L’acord del Govern ha de determinar necessà-
riament el preu d’adquisició o l’import de subscripció, inclosa la prima d’emissió o 
qualsevol altra prestació econòmica, el percentatge de participació que hi ha de tenir 
directament o indirectament la Generalitat i el departament d’adscripció o vincula-
ció. Si la presa de participació de la Generalitat implica la modificació dels estatuts, 
l’acord ha d’incloure la seva aprovació.

»4. Correspon al Govern acordar la subscripció de compromisos d’adquisició o 
alienació futura de títols representatius de capital, la constitució de gravàmens so-
bre aquests i la subscripció de pactes extraestatutaris que limitin o condicionin els 
drets polítics o econòmics inherents a la participació en societats per part de l’Ad-
ministració de la Generalitat i concedir les autoritzacions per aquesta finalitat a les 
entitats del seu sector públic.

»5. Les operacions en societats participades per l’Administració de la Generali-
tat i per les entitats del seu sector públic que es relacionen a continuació han de ser 
autoritzades pel Govern mitjançant acord: 

»a) La modificació d’estatuts.
»b) L’augment i reducció del capital social.
»c) Els negocis sobre les pròpies participacions o accions.
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»d) L’adquisició, l’alienació o l’aportació a una altra entitat d’actius essencials 
d’acord amb la definició de la legislació reguladora de les societats de capital.

»e) La transformació, la fusió, l’escissió o la cessió global d’actius i passius i la 
seva acceptació.

»f) La dissolució.
»6. Correspon al Govern acordar l’alienació de títols representatius de capital 

de societats participades per part de l’Administració de la Generalitat i concedir les 
autoritzacions per aquesta finalitat a les entitats del seu sector públic. L’acord del 
Govern establirà el preu mínim d’alienació, el qual s’haurà de fixar d’acord amb 
els mètodes de valoració comunament acceptats, i les característiques essencials 
del procediment per a la seva alienació, que haurà d’adjudicar l’òrgan administra-
tiu responsable del patrimoni de la Generalitat, en el cas dels títols propietat de 
l’Administració de la Generalitat, o l’òrgan competent de l’entitat que correspongui 
quan es tracti d’alienar títols de la seva propietat. Amb caràcter general, l’alienació 
dels títols es realitzarà mitjançant subhasta o concurs en el marc d’un procediment 
sotmès als principis de publicitat i concurrència. No obstant això, el Govern podrà 
acordar o autoritzar l’alienació directa, de forma motivada, quan es doni algun dels 
supòsits següents: 

»a) Quan existeixin limitacions estatutàries o legals a la lliure transmissibilitat 
de les accions o participacions o existeixin drets d’adquisició preferent.

»b) Quan l’alienació es faci a la pròpia societat o algun dels seus socis.
»c) En el cas de participacions iguals o inferiors al cinquanta per cent del capital 

de la societat, quan l’alienació es realitzi en el marc d’una oferta global en ferm per 
al conjunt del capital de la societat i existeixi el compromís ferm acreditat de cadas-
cun de la resta de socis per alienar.

»d) Quan la subhasta o concurs promogut per a l’alienació dels títols es declarin 
deserts o resultin fallits i, sempre que no hagi transcorregut més d’un any des de la 
celebració de la subhasta o el concurs. En aquest cas, les condicions de l’alienació 
no poden ésser inferiors a les anunciades prèviament o a aquelles en què s’hauria 
produït l’adjudicació.

»e) Quan l’adquirent sigui una administració pública o qualsevol persona jurídi-
ca de dret públic o privat dependent o adscrita a aquesta.

»7. En el marc de les polítiques de racionalització i simplificació de les entitats 
del sector públic de la Generalitat, el Govern podrà acordar i autoritzar transmissi-
ons de participacions en societats amb caràcter gratuït entre l’Administració de la 
Generalitat i les entitats del seu sector públic i d’aquestes entre sí, així com opera-
cions societàries sense contraprestació, i dictar instruccions a les entitats en aquest 
sentit.»

2. S’afegeix un article, el 36, en el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de 
l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 
de desembre, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 36
«1. Els expedients relatius a les propostes d’acord del Govern a què es refereix 

l’article anterior han de ser instruïts i tramitats pel departament o departaments 
competents per raó de la matèria o per adscripció o vinculació de la societat, que les 
elevarà a l’aprovació del Govern a proposta conjunta amb el departament competent 
en matèria de patrimoni de la Generalitat. Aquests acords del Govern s’han de pu-
blicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

«2. Les entitats del sector públic de la Generalitat hauran d’obtenir les autorit-
zacions a què fa referència l’article anterior de forma prèvia a l’adopció de l’acord 
definitiu del seu òrgan competent.

«3. Els representants de l’Administració de la Generalitat o d’entitats del seu sec-
tor públic en els òrgans de decisió de societats que pretenguin aprovar les operacions 
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previstes en l’apartat 5 de l’article anterior han d’obtenir l’autorització del Govern de 
forma prèvia a l’exercici del seu vot.

«4. Els representants de l’Administració de la Generalitat o d’entitats del seu sec-
tor públic en entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret participades mino-
ritàriament per la Generalitat no requereixen autorització del Govern per aquelles 
operacions que afectin a les seves societats civils i mercantils participades, llevat 
que l’entitat participada minoritàriament per la Generalitat hagi estat classificada 
com a sector administració pública de la Generalitat d’acord amb les normes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

«5. Les entitats del sector públic de la Generalitat que en el seu objecte social 
incloguin la realització de polítiques de foment de la competitivitat, modernització i 
reestructuració empresarial mitjançant la participació temporal en societats mercan-
tils o persones jurídiques que s’hi assimilin, podran, amb l’informe previ favorable i 
vinculant del departament competent en finances i patrimoni, obtenir autoritzacions 
generals per part del Govern per tal de realitzar les operacions previstes en l’article 
anterior, les quals estaran sotmeses a les prescripcions que estableix aquesta llei i a 
les que el Govern estableixi en cada cas.

«6. El règim d’autoritzacions relatiu a les societats participades per les entitats 
del sector públic de la Generalitat que tenen la condició de centre CERCA es regeix 
per la seva normativa específica. Les alienacions s’han de realitzar d’acord amb les 
condicions i procediment d’adjudicació que estableix l’apartat 6 de l’article anterior.

«7. Les autoritzacions a què fa referència l’article anterior també són aplicables 
a les participacions en entitats que, tot i que no tenen forma jurídica societària, s’hi 
assimilen, tenen personalitat jurídica pròpia i l’obligació d’estar inscrites en el re-
gistre mercantil.

3. Es modifica l’article 38 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Es-
tatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 38
1. La persona titular de l’òrgan administratiu responsable del patrimoni de la Ge-

neralitat exerceix la representació de l’Administració de la Generalitat com a soci 
únic en les societats en què participa directament i totalment del seu capital social i 
la representació en les juntes generals de la resta de societats en les quals participa 
directament, i pot delegar l’exercici d’aquesta representació. La representació com 
a soci únic o en les juntes generals de les societats participades per les entitats del 
sector públic de la Generalitat s’exerceix d’acord amb la seva normativa reguladora.

2. Les persones administradores en societats participades per l’Administració 
de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic en la seva representació són 
nomenades atenent a criteris de competència empresarial, professional o tècnica i 
d’idoneïtat per exercir el càrrec.

3. Correspon al Govern acordar el nomenament i el cessament de les persones 
que han d’exercir d’administradores de les societats mercantils en què l’Administra-
ció de la Generalitat participa totalment del seu capital social, la qual cosa serà con-
signada en l’acta de decisions del soci únic i, a través del representant en les juntes 
generals, proposar aquests mateixos acords respecte de les persones que exerceixen 
d’administradores en representació de l’Administració de la Generalitat en la resta 
de societats participades directament. El nomenament i cessament de les persones 
que han d’exercir d’administradores en les societats participades per les entitats del 
sector públic de la Generalitat es realitza d’acord amb la seva normativa reguladora.

4. A les societats amb participació majoritària i a les societats vinculades s’apli-
quen les limitacions establertes pels articles 18 i 19.»
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Títol III. Mesures administratives en matèria de funció pública

Article 44. Modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia  
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 20 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, que 

queda redactat de la manera següent: 
«2. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de se-

guretat pública efectuar les convocatòries per a ingressar a les diferents escales i 
categories del Cos de Mossos d’Esquadra. Les bases de cada convocatòria han d’es-
tablir els requisits i les condicions per a l’ingrés a les diferents escales i categories. 
En cap cas no es pot establir una limitació en l’edat màxima d’ingrés diferent de la 
genèricament establerta per a l’ingrés en la funció pública.»

2. Es modifica l’article 44 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, que queda redactat 
de la manera següent: 

«Article 44
»1. El departament competent en matèria de policia vetllarà per tal que els seus 

membres mantinguin les aptituds psicofísiques necessàries pel desenvolupament de 
les seves funcions. A tal efecte, els membres del cos de mossos d’esquadra hauran 
de sotmetre’s als exàmens que es determinin per tal de garantir la seva aptitud psi-
cofísica. Amb aquesta finalitat, es podran celebrar contractes o convenis de col·labo-
ració amb professionals mèdics o entitats sanitàries públiques o privades.

»2. Els membres del cos de mossos d’esquadra tindran dret a la vigilància de la 
salut d’acord amb el pla de prevenció de riscos laborals que s’estableixi.»

3. Es modifica l’article 45 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, que queda redactat 
de la manera següent: 

«Article 45
»1. Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra estan subjectes al règim d’in-

compatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, amb les especialitats que, d’acord amb la naturalesa de la funció policial que 
desenvolupen, s’estableixen en aquesta Llei i en la normativa de desenvolupament.

»2. En cap cas es podrà autoritzar la compatibilitat per a desenvolupar un segon 
lloc de treball o activitat pública o privada que pugui impedir o disminuir l’estricte 
compliment dels deures professionals o comprometre la imparcialitat o independèn-
cia del funcionari. Es podrà denegar la compatibilitat si és incompatible per raó del 
lloc de treball que s’ocupa o atempta contra la imatge i el prestigi del Cos de Mossos 
d’Esquadra o els seus principis bàsics d’actuació.

»3. Les sol·licituds de compatibilitat seran resoltes pel secretari general del de-
partament que tingui atribuïdes les competències en matèria de seguretat pública, a 
proposta del director general de la Policia. Transcorregut el termini de tres mesos 
des de la presentació de la sol·licitud d’autorització de compatibilitat sense que s’hagi 
dictat resolució expressa per l’òrgan competent, s’entendrà desestimada la petició.

»4. Els règim anteriorment establert també serà d’aplicació al personal de l’esca-
la de suport i al que ocupa llocs de segona activitat.»

4. Es modifica la lletra o) de l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, que queda redactat de la manera següent: 

«o) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a 
una situació d’incompatibilitat.»

5. S’afegeix una lletra, la t), a l’article 69 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, amb 
el text següent: 

«t) L’exercici d’activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves fun-
cions sense haver obtingut l’autorització pertinent, així com el incompliment de les 
limitacions imposades en l’autorització administrativa d’una compatibilitat, sempre 
i quan aquest incompliment no doni lloc a una situació d’incompatibilitat»

Fascicle segon
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6. S’afegeix una disposició final, la tercera a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, amb 
el text següent: 

«Disposició final tercera
«Es faculta a la persona titular del departament competent en matèria d’interior 

per a fer el desplegament reglamentari del règim d’incompatibilitats, regulant el pro-
cediment administratiu i els supòsits més evidents d’activitats incompatibles amb la 
funció policial.»

Article 45. Modificació de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut 
Català de la Salut
1. Es modifica el punt 3 de l’article 20 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, que resta 

redactat de la manera següent: 
«3. Els càrrecs directius de l’Institut Català de la Salut són sotmesos periòdica-

ment a procediments de verificació de les responsabilitats de la gestió encomanada. 
El Consell d’Administració ha de regular aquests procediments, que han de per-
metre avaluar, en tots els casos, l’eficiència i l’eficàcia en l’activitat desenvolupada, 
l’equitat en les decisions, l’austeritat i el control de la despesa, l’acció per a assolir la 
qualitat total i l’ètica en l’actuació.

»El resultat del procés de verificació i d’avaluació de la gestió o, en el seu cas, la 
falta de verificació de les responsabilitats de la gestió encomanada s’ha de traslla-
dar als òrgans competents en matèria de nomenaments que en resultaran vinculats.

»La superació dels processos de verificació de les responsabilitats permetrà la 
continuïtat en la gestió encomanada. Transcorreguts quatre anys des de la encoman-
da de la gestió, la falta de verificació de les responsabilitats o la no superació dels 
processos de verificació comporta el cessament automàtic en les funcions assigna-
des.»

2. Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, 
que resta redactada de la manera següent: 

«Disposició addicional setena. Certificació d’avaluació positiva de les funcions 
de gestió clínica de l’Institut Català de la Salut

»1. Per a la continuïtat en el desenvolupament de les funcions de gestió clínica, 
un cop transcorreguts el primer i següents quadriennis des de l’inici de l’exercici de 
les funcions, la persona titular ha d’estar en possessió del certificat d’avaluació po-
sitiva de les funcions assignades.

»El procediment per a l’obtenció del certificat d’avaluació positiva s’inicia a ins-
tància de la persona que tingui encarregades les funcions de gestió clínica mitjan-
çant una sol·licitud adreçada a la direcció de centre hospitalari o a la direcció d’aten-
ció primària a què és adscrita, i s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb la memòria de 
l’activitat duta a terme i el projecte a desenvolupar en els quatre anys següents.

»El termini de presentació de les sol·licituds d’inici del procediment per a l’ob-
tenció del certificat d’avaluació positiva és d’un mes comptador des de la data en què 
manquin quatre mesos per a la finalització de l’exercici de les funcions assignades.

»El director o directora de l’hospital o del centre d’atenció primària ha de veri-
ficar i valorar: 

»a) La memòria de l’activitat duta a terme en els darrers quatre anys.
»b) El projecte a desenvolupar en els quatre anys següents.
»c) Les competències en gestió i lideratge de la persona interessada a través 

d’instruments en els que participin els professionals de l’entorn de la persona ava-
luada.

»d) Qualsevol altre documentació que pugui recaptar l’òrgan competent per a la 
resolució del procediment.

»Contra la resolució que posa fi al procediment el professional pot interposar re-
curs d’alçada davant el director o directora gerent de l’ICS.
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»Transcorreguts tres mesos des de la data d’inici del procediment sense que s’ha-
gi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud presentada s’entendrà desestimada.

»Els certificats d’avaluació positiva tenen una validesa de quatre anys. Un cop 
transcorreguts els quatre anys des de l’assignació de les funcions de gestió clínica, 
la falta del certificat d’avaluació positiva a què fa referència aquest apartat comporta 
el cessament automàtic en les funcions assignades.

»La manca de presentació de la sol·licitud per a l’inici del procediment per a 
l’obtenció del certificat d’avaluació positiva dins del termini previst en aquesta dis-
posició comporta, també, el cessament automàtic en les funcions assignades per la 
manca de voluntat de la persona interessada per a continuar exercint-les.

»2. Tenen la consideració de funcions de gestió clínica les descrites a l’article 10 
de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, i 
en particular les funcions assignades a les direccions i subdireccions mèdiques, a 
les direccions i subdireccions d’infermeria, a les direccions clíniques, als de cap de 
servei i de secció del serveis jerarquitzats d’atenció hospitalària i d’atenció primària, 
als adjunts i als supervisors d’infermeria, i als directors i als adjunts d’Equip d’Aten-
ció Primària i d’ACUT.»

Article 46. Modificació de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya
1. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 47 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, amb 

el text següent: 
«5. L’ingrés en la categoria contractual de catedràtic, es realitza mitjançant con-

vocatòria lliure a la qual poden accedir els candidats que compleixin els requisits 
previstos en aquest article per a aquesta categoria, i mitjançant convocatòria de pro-
moció interna.

Les universitats poden convocar per a l’accés a catedràtic llocs de treball de pro-
moció interna que estiguin dotats a l’estat de despeses del seu pressupost. Els pro-
cediments i els criteris de promoció interna s’estableixen mitjançant la negociació 
col·lectiva.»

2. S’afegeix una disposició addicional, la setzena, a la Llei 1/2003, del 19 de fe-
brer, amb el text següent: 

«Disposició addicional setzena. Pròrroga del Pla Serra Húnter
El Pla Serra Húnter aprovat pel Govern de la Generalitat l’1 d’agost de 2003, 

d’acord amb l’apartat 3 de la disposició final segona de la Llei 1/2003, de 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya, amb les adaptacions introduïdes a l’apartat 2 de la 
disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobres les estades en establi-
ments turístics, que finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2015, es prorroga 
fins al 2030, i amb efectes des de l’1 de gener de 2016.

«S’autoritza al Govern per adoptar els acords necessaris per a concretar les ca-
racterístiques del Pla i a efectuar-ne, si escau, les adaptacions posteriors oportunes. 
“S’autoritza el conseller del departament competent en matèria d’universitats, a for-
malitzar amb les universitats públiques els convenis de col·laboració per al desenvo-
lupament del Pla.» 

Article 47. Responsabilitat aplicable als membres dels òrgans de govern 
de les entitats del sector públic
La responsabilitat que recaigui en l’empleat públic com a membre d’un òrgan de 

govern o com a liquidador serà directament assumida per l’òrgan de la Generalitat 
o de l’entitat del sector públic que l’hagi designat. La Generalitat podrà exigir d’ofi-
ci a l’empleat públic designat com a membre d’un òrgan de govern o liquidador la 
responsabilitat en que hagi incorregut per danys i perjudicis causats als seus béns 
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o drets quan hi hagi concorregut dol, culpa o negligència greu, conforme al previst 
en les lleis administratives en matèria disciplinària i de responsabilitat patrimonial.

Títol IV. Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic 

Article 48. Modificació de la Llei 20/2000, de 29 de desembre,  
de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 3 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, que 

resta redactat de la manera següent: 
«4. L’Institut Català de les Empreses Culturals pot d’impulsar línies d’ajuts que 

tinguin la doble modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions, per al desenvo-
lupament de les empreses culturals, amb les característiques següents: 

a) Les aportacions reintegrables s’han de reintegrar en la seva totalitat.
b) Sens perjudici de les causes de reintegrament previstes a la normativa de sub-

vencions, les subvencions s’han de reintegrar totalment o parcial en funció dels ren-
diments d’explotació o d’altres indicadors d’èxit del projecte en els termes que de-
terminin les bases reguladores.»

Article 49. Modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
1. Es modifica l’apartat c) de l’article 5 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, que 

resta redactat de la manera següent: 
«c) La vicepresidència.»
2. Es modifica el títol de l’article 7 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, que passa 

a ser «Presidència i vicepresidència».
Així mateix es modifica el darrer apartat de l’article 7, que resta redactat de la 

manera següent: 
«3. La presidència, per al compliment de les seves funcions, compta amb la col-

laboració de la vicepresidència, escollida pel Plenari d’entre els seus membres. La 
vicepresidència substitueix la presidència en els casos d’absència, de vacant o de 
malaltia.»

3. Es modifica l’article 9 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 9. Estatut personal dels membres del Plenari
»1. La presidència té dedicació exclusiva. La resta de membres assisteixen a les 

reunions del Plenari i de les comissions de treball previstes en l’article 8.e, i poden 
percebre, si escau, drets d’assistència per la concurrència a les reunions esmentades, 
d’acord amb la normativa aplicable.

»2. Els membres del Plenari actuen amb plena independència i neutralitat i no 
estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de llurs funcions.

»3. La condició de membre del Plenari és incompatible amb: 
»a) La condició de membre del Parlament o del Govern.
»b) L’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques.
»c) L’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics o en orga-

nitzacions sindicals o empresarials.
»4. La presidència està subjecte al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 

servei de la Generalitat i a les incompatibilitats que estableix l’apartat 3.»

Article 50. Creació i regulació de l’Agència de Ciberseguretat  
de Catalunya
1. Creació, naturalesa jurídica i règim jurídic
1.1. Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a entitat de dret pú-

blic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica 
pròpia, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb plena capaci-
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tat d’obrar per al compliment dels seus fins, i amb plena autonomia orgànica i fun-
cional, adscrita al departament competent en matèria de ciberseguretat i societat 
digital.

1.2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per aquest llei i pels seus 
estatuts, per l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la resta de lleis i disposicions 
que li són aplicables.

1.3. L’activitat de l’Agència s’ajusta, amb caràcter general, en les seves relacions 
externes, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat 
dels actes que impliquen l’exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret 
administratiu. En les relacions amb el departament al qual s’adscriu l’Agència se 
sotmet al dret administratiu.

2. Objecte i funcions
2.1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per missió garantir la ciberse-

guretat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comu-
nicacions electròniques i els sistemes d’informació.

2.2. També té per objectiu, l’execució de les polítiques públiques en matèria de 
ciberseguretat i en particular: 

a) Assessorar i donar suport al Govern en l’elaboració dels plans de cibersegure-
tat que aquest ha d’aprovar i en la consecució dels objectius establerts als mateixos.

b) Executar els plans de ciberseguretat que en cada moment estiguin vigents.
c) Coordinar-se amb d’altres organismes en tot allò que es consideri necessari 

per a la consecució dels objectius especificats en els plans de ciberseguretat.
2.3. En l’execució d’aquests objectius l’Agència podrà exercitar les seves funcions 

en relació amb les persones físiques o jurídiques ubicades a Catalunya així com es-
tablir la col·laboració necessària amb els prestadors de serveis de la societat de la 
informació i de comunicacions electròniques que prestin serveis o disposin d’infra-
estructura a Catalunya.

Les funcions de l’Agència són les següents: 
a) Prevenir, detectar i respondre incidents de ciberseguretat a Catalunya, desple-

gant les mesures de protecció adients per donar resposta a les ciberamenaces i els 
seus riscos inherents sobre infraestructures tecnològiques, sistemes d’informació, 
serveis TIC i la informació que maneguen.

b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, es-
tablint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels in-
cidents de ciberseguretat que presentin afectació al territori de Catalunya, així com 
les proves que es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. En 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que la 
conforma, l’Agència exercirà per mitjà de la prestació dels seus serveis les funcions 
de planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat de la Generalitat de 
Catalunya, coordinant amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació aquelles actuacions on el seu suport pugui ser requerit.

c) Exercir totes les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) com-
petent a Catalunya previstes a la legislació vigent, en particular a la normativa de 
serveis de la societat de la informació, incloent la relació amb altres organismes de 
ciberseguretat tant a nivell nacional com internacional, i la coordinació dels equips 
de resposta a incidents de ciberseguretat (CSIRT) i CERT o entitats equivalents que 
actuïn en el seu àmbit territorial. Així mateix, exercirà aquestes funcions com a 
CERT del Govern de la Generalitat de Catalunya.

d) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualssevol autoritats 
competents per a l’exercici de les seves funcions públiques, i, en particular, en les 
tasques de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i ob-
tenció de prova electrònica.

e) Investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs, entesos com accions di-
rigides a ocasionar algun perjudici sobre infraestructures tecnològiques, sistemes 
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d’informació, serveis TIC o la pròpia informació, en els quals intervingui per raó de 
la seva competència per tal d’informar als òrgans competents sobre les causes i les 
conseqüències dels incidents i sobre els danys produïts.

f) Recollir les dades adients de les entitats que gestionen serveis públics o essen-
cials a Catalunya per tal de conèixer l’estat de la seguretat de la informació, infor-
mar-ne al Govern, i proposar les mesures adients tot duent a terme la gestió de riscos 
en matèria de ciberseguretat.

g) Donar suport als responsables de la continuïtat dels serveis i infraestructures 
TIC de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques que ho re-
quereixin.

h) Millorar el nivell de ciberseguretat de la ciutadania de Catalunya, organitzant 
les activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col·lectius 
destinataris, posant especial èmfasi als que presenten situacions de vulnerabilitat, 
així com facilitant les eines i programes escaients.

i) Impulsar un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupa-
ment de l’economia i la societat digital a Catalunya.

2.4. També són funcions de l’Agència, en l’àmbit del Govern i de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent, les següents: 

a) Impulsar i aprovar un marc de directrius i normes tècniques de seguretat de 
compliment obligatori per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
dels organismes i entitats vinculats o dependents d’aquesta, per tal de garantir una 
protecció eficaç, en particular enfront el cibercrim i els ciberatacs. En l’àmbit del 
marc de directrius i normes tècniques per a la protecció dels sistemes d’informació 
policials, l’Agència es coordinarà amb el departament competent en matèria de po-
licia i seguretat pública.

b) Informar preceptivament, en els procediments d’elaboració de disposicions 
normatives tramitades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de ciberseguretat i governança TIC.

c) Prestar els serveis materials i tècnics de ciberseguretat necessaris al Govern i 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als organismes i entitats vinculats 
o dependents d’aquesta.

d) Garantir la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrò-
nica i d’identitat i confiança digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o 
que, en altre cas, ofereixin serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i als organismes i entitats vinculats o dependents d’aquesta.

L’Agència col·laborarà amb els organismes judicials i policials d’acord amb allò 
establert a la normativa vigent. En l’exercici de les seves funcions l’Agència actua-
rà de forma coordinada amb els cossos policials i de seguretat pública, sens perju-
dici de les funcions pròpies del departament competent en la matèria. En especial, 
l’Agència es coordinarà amb els cossos policials per a la ciberseguretat i protecció 
dels sistemes d’informació policials, d’acord amb les competències que tenen reco-
neguda aquells en la matèria.

2.5. L’Agència establirà línies de col·laboració en l’àmbit de la ciberseguretat amb 
els ens locals de Catalunya.

3. Òrgans de govern
3.1. Els òrgans de govern de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya són: 
3.1.1. El Consell d’Administració: 
Aquest s’integra per un mínim de sis membres i un màxim de deu, i l’han d’in-

tegrar necessàriament els membres següents: 
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del 

departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon a una persona amb 

rang de secretari general, que tingui competència en matèria de ciberseguretat i so-
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cietat digital i l’altra a un representant del Departament de la Vicepresidència, en el 
supòsit que estigui creat aquest Departament dins el Govern.

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de seguretat pública.
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de tecnologies de la informació i la comunicació.
Els vocals del Consell d’Administració mencionats en l’apartat anterior tenen ca-

ràcter permanent. Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar 
com a mínim el rang de director general, i són nomenats pel Govern de la Genera-
litat de Catalunya.

El conseller o consellera competent en matèria de ciberseguretat i societat digital 
pot proposar vocals, amb caràcter temporal, fins el nombre màxim de deu. Aquests 
seran nomenats, si s’escau, pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquests han de ser persones de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
relacionats amb els àmbits d’actuació i funcions de l’Agència. La durada del mandat 
d’aquests vocals no pot ser superior als 4 anys.

3.1.2. La direcció.
El director o directora és designat lliurement pel Govern de la Generalitat de Ca-

talunya, a proposta del Consell d’Administració qui ostentarà les potestats correspo-
nents per a la seva contractació i separació, si s’escau.

3.2. Correspon al Govern d’aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions 
dels òrgans de govern; la composició i funcionament del Consell d’Administració i 
el nomenament dels seus membres, i l’estructura orgànica interna i el règim de fun-
cionament de l’Agència.

4. Contracte programa
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el departament d’adscripció, han d’establir un contracte pro-
grama de caràcter plurianual que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels ob-
jectius que s’han d’assolir, la previsió dels resultats que s’han d’obtenir en la gestió i 
els instruments de seguiment, control i d’avaluació a què s’ha de sotmetre l’activitat 
de l’entitat durant la vigència del contracte, així com la política de gestió dels re-
cursos humans de l’Agència (règim retributiu, llocs de treball, etc.) necessaris per a 
l’assoliment dels objectius establerts en aquest contracte, sens perjudici de la com-
petència dels òrgans de govern de l’Agència per determinar les línies generals de 
gestió dels seus recursos humans.

5. Règim econòmic i financer
5.1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix d’autonomia financera 

plena.
5.2. Per al compliment de les seves funcions l’Agència de Ciberseguretat de Ca-

talunya té un patrimoni propi integrat pels béns, els drets i les obligacions que se li 
adscriguin o que adquireixi.

5.3. El recursos de l’Agència quedaran integrats per: 
a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i rendes 

del mateix.
b) Els ingressos obtinguts per la realització d’activitats i prestació de serveis en 

l’exercici de les competències i funcions a què es refereix aquesta llei i el seu desen-
volupament reglamentari en matèria de ciberseguretat.

c) Les transferències que, en el seu cas realitzi el departament al qual resta ads-
crita amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
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5.4. El pressupost de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és anual i únic, i 
s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de l’Es-
tatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de 
desembre.

5.5. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha d’ordenar la seva comptabilitat 
de conformitat amb el règim establert per la normativa reguladora de les finances 
públiques de la Generalitat de Catalunya, atenent a la forma jurídica de l’Agència. 
Així mateix, el règim comptable aplicable es sotmetrà a les instruccions i normati-
va de desplegament que dicti la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 75 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya.

6. Règim de contractació
6.1. La contractació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per 

la normativa vigent en matèria de contractes de les administracions públiques. Als 
efectes del que disposa l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya te la condició de mitjà propi i servei tèc-
nic de les institucions i els departaments en què s’estructura l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, els organismes i les entitats que en depenen o s’hi vincu-
len i que tinguin la condició de poder adjudicador. Podran encomanar a l’Agència la 
prestació dels serveis de ciberseguretat, en el seu cas, d’acord amb el règim previst 
als documents d’encomana, que com a mínim inclouran l’abast de l’encàrrec, la pre-
visió dels costos i els sistema de finançament.

6.2. L’òrgan de contractació de l’Agència és el director o directora.
7. Règim de personal 
El personal de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix pel dret labo-

ral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats 
administratives. En l’exercici de les potestats administratives que corresponguin a 
les funcions d’inspecció i control que dugui a terme l’Agència el personal funcionari 
tindrà la consideració d’autoritat pública. Ostentarà aquesta consideració en particu-
lar, respecte de les funcions establertes a les lletres d) i e) de l’apartat 2.3.

El personal es sotmetrà a la normativa de personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya.

8. Règim de control 
8.1. El control de caràcter financer de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 

té per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s’efectua pel pro-
cediment d’auditoria d’acord amb allò establert a l’article 71 del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre.

8.2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memòria 
d’activitats fetes durant l’exercici que lliura al Govern i al Parlament.

9. Cessió a l’agència dels actiu materials, personal i pressupost i subrogació en els 
contractes i convenis i exercici transitori de funcions

9.1. Per al compliment de les seves funcions, s’adscriuen a l’Agència de Ciberse-
guretat de Catalunya els béns de domini públic i els crèdits anuals destinats al seu 
manteniment i evolució que constitueixin la infraestructura, solucions, programari 
i els equipaments de xarxa existents per a la ciberseguretat procedents de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i dels organismes i entitats vinculats o de-
pendents d’aquesta, els quals conserven aquesta naturalesa de domini públic i les 
exempcions fiscals i econòmiques que puguin tenir reconegudes.

9.2. Altrament, per al compliment de les seves funcions la Fundació Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya cedeix a l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya tots els actius materials, personals i els recursos pressupostaris assignats 
a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Per tal de procedir 
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a aquesta cessió, la Fundació realitzarà els tràmits interns necessaris per a la seva 
execució des de l’aprovació de la present llei, efectuant la Generalitat de Catalunya 
les modificacions administratives i pressupostàries necessàries.

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya se subroga en els contractes i convenis 
subscrits per la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

Article 51. Modificació de la Llei 19/2005, de 27 de desembre,  
de l’Institut Geològic de Catalunya
Es modifica la lletra m) de l’article 3 de la llei 19/2005, de 27 de desembre, que 

queda redactat de la manera següent: 
«m) Estudiar i avaluar els riscs geològics o associats; la proposta de mesures per 

a fer-ne la previsió, la prevenció i la mitigació, i donar suport als organismes com-
petents en la planificació i l’ordenació del territori, en l’urbanisme i en la gestió de 
les emergències»

Article 52. Modificació de l’article 4 de la Llei 15/2001,  
de 14 de novembre, de meteorologia
S’afegeix una lletra, la r), a l’article 4.2 de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, 

amb el redactat següent: 
«r) Estudiar i avaluar el risc d’allaus; la proposta de mesures per a fer-ne la previ-

sió, la prevenció i la mitigació, i donar suport als organismes competents en la gestió 
de les emergències pel que fa al risc d’allaus.»

Article 53. Modificació Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació  
de l’Agència Catalana del Consum
S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 15 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, 

amb el text següent: 
«3. Els imports derivats de les sancions que hagin de satisfer les empreses sub-

ministradores d’electricitat, gas canalitzat i aigua com a conseqüència d’infraccions 
comeses contra els drets de les persones consumidores relacionades amb la pobresa 
energètica, han de ser destinats de manera íntegra i amb caràcter finalista a les ac-
tuacions que realitza l’Agència Catalana del Consum, derivades dels plans de lluita 
contra les situacions de vulnerabilitat econòmica relacionada amb la pobresa ener-
gètica.»

Article 54. Modificació de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència 
Tributària de Catalunya
S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-cinquena, a la Llei 7/2007, del 17 

de juliol, 
«Disposició addicional vint-i-cinquena
«Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Agència Tributària de Cata-

lunya podran ser cedits a la Direcció general de Tributs i Joc per a l’anàlisi i disseny 
de la política tributària, l’avaluació de l’impacte de les mesures tributàries i l’ela-
boració de la normativa tributària general, de les figures tributàries pròpies i dels 
tributs cedits, en el marc de les competències normatives de la Generalitat de Cata-
lunya. Quan les dades es refereixin a persones físiques, la comunicació de la infor-
mació s’ha de fer de manera anonimitzada o, si la finalitat perseguida ho requereix, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de pseudonimització que no permetin la identi-
ficació de les persones afectades per part de tercers diferents de l’entitat cedent.»

Article 55. Extinció de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes  
de la Generalitat i creació d’una societat anònima
1. El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha 

de crear una societat anònima, de naturalesa unipersonal per raó de la titularitat pú-
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blica de la totalitat de les accions, adscrita al departament competent en matèria de 
joc i apostes i ha d’aprovar els estatuts d’aquesta societat mercantil i promoure els 
actes necessaris per la seva inscripció al Registre mercantil.

2. L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat creada per la Llei 5/1986, 
de 17 d’abril, s’extingirà una vegada s’hagi procedit a la cessió global d’actius i pas-
sius, a la societat que es crea en la forma prevista a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre 
modificacions estructurals de les societats mercantils.

3. Durant el període en el que es procedeixi a la referida cessió global, per as-
segurar la continuïtat de l’activitat, el Consell d’Administració de l’entitat manté 
les funcions que té atribuïdes per la Llei 5/1986, de 17 d’abril, en tot allò que afecti 
exclusivament les activitats comercials i les prestacions de serveis en matèria d’or-
ganització i gestió dels jocs, l’explotació que la normativa reserva a la Generalitat.

4. La societat anònima que es creï assumeix, des de la data de la seva inscripció 
en el Registre mercantil, i sens perjudici del que disposa l’apartat 6, les funcions que 
corresponen a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que restarà 
extingida a partir d’aquesta data. En concret, li correspon l’organització, i la gestió, 
per compte de la Generalitat de Catalunya mitjançant qualsevol forma admesa en 
dret, de la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió 
de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, així com qualsevol altra funció 
que li pugui atribuir el Govern de la Generalitat.

5. Un cop s’extingeixi l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, les competències re-
lacionades amb l’exercici de les funcions reguladores del mercat del joc a Catalunya 
que no puguin ser assumides, per la seva naturalesa, per la societat que es creï, seran 
exercides per la unitat directiva competent en matèria de jocs i apostes.

6. Traspàs de personal
1. El personal de la societat que es crea es regeix pel dret laboral.
2. El personal laboral que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret 

presti serveis en l’Entitat de Jocs i Apostes de la Generalitat exercint funcions que 
són assumides per aquesta, s’integra a l’empresa que es crea per aplicació del meca-
nisme de successió d’empresa i els són d’aplicació les garanties relatives a la recol·lo-
cació i al reingrés previstes en la disposició addicional segona del VI Conveni únic 
d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

3. El personal funcionari de carrera s’integra a l’empresa que es crea segons les 
necessitats del servei o funcionals, d’acord amb la plantilla que s’aprovi i tenint en 
compte l’assumpció gradual de funcions per part de l’empresa. Aquest personal pas-
sa a prestar serveis a l’empresa en règim laboral, i resta en situació d’excedència 
voluntària per incompatibilitat en el seu cos d’origen, i se li reconeix l’antiguitat. 
Tanmateix, pot optar en el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, per romandre en la seva condició de funcionari de carrera en actiu 
en el cos d’origen en un lloc declarat a extingir.

7. Les quantitats obtingudes per la comercialització dels jocs dels que sigui titular 
la Generalitat de Catalunya tenen la consideració d’ingressos públics i s’ingressen 
en el seu Tresor, restant afectats al finançament d’inversions, programes i actuacions 
d’atenció a la vellesa, a les persones amb discapacitat i als centres d’atenció a la in-
fància. Els referits ingressos s’han de minorar per l’import dels premis cobrats i co-
missions a percebre per les persones i entitats col·laboradores per la distribució i ele-
ments materials del joc i s’han d’incrementar per l’import dels premis, el cobrament 
dels quals ha prescrit. Les quantitats ingressades que excedeixin les inicialment pre-
vistes en l’estat d’ingressos del pressupost, donaran lloc a l’ampliació dels crèdits 
consignats per atendre les accions abans esmentades. La recaptació dels rendiments 
derivats de l’activitat del joc pot portar-se a terme pel procediment administratiu de 
constrenyiment.

En els termes i quantia que es determini reglamentàriament amb els ingressos 
públics al que es refereix aquest apartat, s’ha de constituir un o més fons de reserva 
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i garantia per atendre el pagament dels premis. La gestió d’aquests fons correspon 
a la societat anònima que es creï no formant part dels seus recursos propis ni dels 
seus ingressos.

Constitueixen ingressos de la societat que es creï, entre d’altres, els que se’n deri-
vin de les seves activitats de gestió per compte de la Generalitat de Catalunya o per 
compte propi de les activitats de joc en els termes que s’estableixin estatutàriament.

8. S’autoritza el Govern per dictar les disposicions i adoptar les mesures que si-
guin necessàries per a l’aplicació i implementació del que preveu aquest article.»

Article 56. Modificació de la Llei 22/2002, de 18 de febrer, de confraries 
de pescadors
1. S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 13 de la Llei 22/2002, de 18 de febrer, 

amb el següent redactat: 
«6. En les confraries de pescadors on el nombre de membres no superi els deu, el 

capítol assumeix les funcions de la junta general regulades en l’article 11.
«En aquest cas, el capítol estarà format pel patró/ona major i dos/dues vocals, en 

representació respectiva dels/de les armadors/res i dels/de les treballadors/res, que 
seran escollits pel procediment electoral segons disposa l’article 32.5.»

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 32 de la Llei 22/2002, de 18 de febrer, que 
resta redactat de la manera següent: 

«5. El procés electoral s’ha d’establir per reglament. En el supòsit de les confra-
ries de pescadors amb 50 membres com a màxim, per norma de caràcter reglamen-
tari es pot establir un procediment electoral específic i adaptat a les característiques 
d’aquestes confraries de pescadors.»

3. S’afegeix un nou apartat 3bis a l’article 36 de la Llei 22/2002, de 18 de febrer, 
amb el redactat següent: 

«3bis. En el supòsit de confraries de pescadors amb un nombre de membres no 
superior a 50, les funcions de les meses electorals de cada confraria de pescadors 
són assumides pels corresponents comitès electorals, que tindran la composició se-
güent: 

a) President o presidenta: El membre de més edat de la confraria de pescadors.
b) Vocals: L’armador o armadora amb més antiguitat en la confraria de pesca-

dors i el/la treballador/a amb més antiguitat en la confraria de pescadors.»

Article 57. Règim de les fundacions del sector públic de la Generalitat
1. Definició
1.1 Són fundacions del sector públic de la Generalitat aquelles fundacions en què 

l’Administració de la Generalitat o les entitats del seu sector públic conjuntament 
disposin de la majoria absoluta dels drets de vot en el patronat. Als efectes de de-
terminar aquesta majoria es tindran en compte els vots en el patronat dels represen-
tants de l’Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic quan 
aquestes siguin patrons persones jurídiques; els vots dels membres nats del patronat 
determinats en els estatuts que siguin òrgans administratius o càrrecs de l’Adminis-
tració de la Generalitat o d’entitats del seu sector públic; i els vots dels patrons que 
l’Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic tinguin la 
capacitat de designar d’acord amb els estatuts.

1.2 Les activitats de les fundacions han de ser complementàries o coadjuvants 
de les activitats que correspongui competencialment als departaments o entitats del 
sector públic. En qualsevol cas no podran exercir potestats administratives.

2. Règim jurídic de contractació, pressupostari, de comptabilitat, de control i de 
personal

Les Fundacions del sector públic de la Generalitat aplicaran el règim pressupos-
tari, de comptabilitat, econòmic financer, de control i de personal de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya.
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En matèria de contractació les fundacions del sector públic tindran considera-
ció d’administració pública als efectes del que disposa la legislació sobre contrac-
tació del sector públic.

El personal es regirà pel dret laboral d’acord amb el marc reglamentari i les nor-
mes pressupostàries que estableixi la Generalitat de Catalunya. L’aplicació d’aquest 
règim jurídic no implica en cap cas l’adquisició de la condició de personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat.

3. Centres CERCA i fundació ICREA
Els centres CERCA del sector públic de la Generalitat que hagin adoptat la fi-

gura jurídica de fundació i la fundació ICREA es regeixen per la serva normativa 
específica, d’acord amb el règim d’autonomia que tenen legalment reconegut.

Títol V. Mesures administratives en matèria d’habitatge i urbanisme, 
ordenació ambiental i d’aigües

Capítol I. Modificacions legislatives en matèria d’habitatge i urbanisme 

Article 58. Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, que 

resta redactat de la manera següent: 
«2. Estan prohibides les actuacions de nova urbanització i, en sòl urbà, incre-

mentar l’edificabilitat o la intensitat de l’ús dels terrenys situats en zones de risc 
d’inundació o d’altres riscos quan, d’acord amb la legislació sectorial, puguin pro-
duir danys greus a les persones o els béns, llevat que es tracti d’una actuació urba-
nística que inclogui entre les obres d’urbanització les infraestructures que l’admi-
nistració sectorial consideri necessàries per a prevenir els danys. En les zones de 
risc esmentades, no es pot edificar en els terrenys situats en sòl no urbanitzable. El 
planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin 
l’execució dels plans sectorials que gestionin els riscos i, en particular, ha d’adap-
tar-ne les determinacions al que estableixin aquest plans amb relació a les edificaci-
ons i els usos preexistents.»

2. Es modifica la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 48 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, que resta redactada de la següent manera: 

«e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classi-
ficats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legisla-
ció vigent, així com masses d’aigua en mal estat o en risc d’estar-ho».

3. S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 89 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb el text següent: 

«7. L’Agència Catalana de l’Aigua ha d’emetre informe sobre la solució de sane-
jament proposada en els projectes d’urbanització. En el cas d’adopció de la solució 
de sanejament col·lectiu mitjançant les infraestructures previstes en la planificació 
hidrològica, s’ha de justificar el pagament de la corresponent taxa per l’accés a les 
infraestructures de sanejament en alta abans de l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització.»

4. S’afegeix un nou article, el 118 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, amb 
el text següent: 

«Article 118 bis. Infraestructures comunes a diversos polígons d’actuació urba-
nística

»1. En cas que l’execució de diverses actuacions urbanístiques de gestió integrada 
requereixi l’execució prèvia o simultània i íntegra d’una infraestructura comuna a 
totes elles, el planejament urbanístic general pot afectar els polígons d’actuació res-
pectius a l’efecte de garantir-ne l’execució i repartir-ne el cost d’execució entre ells, 
inclòs el cost d’obtenció del sòl corresponent si s’escau. Amb aquesta finalitat, el 
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planejament urbanístic general ha de determinar la quota de participació en el cost 
d’execució que pertoca a cada polígon afectat en proporció a l’aprofitament urbanís-
tic assignat a cada actuació urbanística. Es poden afectar diversos polígons d’actua-
ció urbanística a l’execució d’una infraestructura comuna en els supòsits següents: 

»a) Quan els terrenys que hi són destinats estiguin parcialment inclosos en els 
polígons respectius.

»b) Fora dels polígons afectats, quan la infraestructura sigui necessària per a 
connectar-los amb els sistemes urbanístics generals o quan, per a atendre la deman-
da de serveis generada per les actuacions esmentades, sigui necessari ampliar i re-
forçar una infraestructura existent.

»2. Correspon formular el projecte d’obres per a l’execució d’una infraestructura 
comuna: 

»a) En el supòsit a què fa referència l’apartat 1.a, a l’Administració actuant o a 
les entitats urbanístiques col·laboradores que s’hagin constituït per a dur a terme la 
gestió integrada de les actuacions urbanístiques corresponents. En aquest supòsit, 
els terrenys destinats a l’execució de la infraestructura s’obtenen per l’aportació dels 
propietaris a la reparcel·lació o, si no s’ha iniciat la gestió integrada de l’actuació ur-
banística corresponent, per l’ocupació directa o l’expropiació.

»b) En el supòsit a què fa referència l’apartat 1.b, a l’Administració pública o en-
titat privada que esdevingui titular de la infraestructura. En aquest supòsit, els ter-
renys destinats a l’execució de la infraestructura s’obtenen per l’expropiació.

»3. Correspon a l’Administració o entitat que formuli el projecte d’obres per a 
l’execució d’una infraestructura comuna executar-les a càrrec dels propietaris.

»4. L’Administració actuant pot exigir el pagament de bestretes, exigibles per la 
via de constrenyiment en cas d’impagament, als propietaris dels terrenys inclosos en 
els polígons afectats per l’execució d’una infraestructura comuna.

»5. El cost d’execució d’una infraestructura comuna s’ha de repercutir en els pro-
jectes de reparcel·lació de cada polígon afectat com a despesa d’urbanització a càr-
rec dels propietaris en proporció a la quota de participació respectiva. En cas que no 
s’hagin abonat bestretes, s’ha d’actualitzar la quota a la data d’aprovació inicial dels 
projectes de reparcel·lació corresponents a les actuacions urbanístiques que iniciïn la 
gestió integrada amb posterioritat a l’execució de la infraestructura. Per acord entre 
l’entitat urbanística col·laboradora corresponent i l’Administració o entitat que hagi 
executat la infraestructura es pot fer el pagament de la quota que pertoqui mitjan-
çant l’adjudicació de solars de resultat dins del polígon afectat.»

Capítol II. Modificacions legislatives en matèria d’ordenació ambiental

Article 59. Modificació de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures 
en matèria de medi ambient, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de 
la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, 
relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental
1. Es modifica l’article18 de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, que resta redactat 

de la manera següent: 
«Article 18. Òrgan ambiental
1. Als efectes del que estableix l’article 11.2 de la Llei 21/2013, del 9 de desem-

bre, d’avaluació ambiental, en l’àmbit territorial de Catalunya l’òrgan ambiental per 
als projectes i instal·lacions previstos als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de de-
sembre, de prevenció i control ambiental de les activitats és la ponència ambiental 
establerta per l’article 14 d’aquesta Llei, excepte per als supòsits establerts pel De-
cret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administra-
tius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a 
Catalunya, en els quals l’òrgan ambiental és la ponència ambiental establerta per 
aquest decret.
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2. Als efectes del que estableix l’article 11.2 de la Llei 21/2013, del 9 de desem-
bre, d’avaluació ambiental, en l’àmbit territorial de Catalunya l’òrgan ambiental per 
als projectes i instal·lacions no previstos als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de de-
sembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, és la unitat directiva com-
petent en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes.

3. Als efectes del que estableix l’article 52.1 de la Llei 21/2013, del 9 de desem-
bre, d’avaluació ambiental, en l’àmbit territorial de Catalunya correspon a l’òrgan 
ambiental competent, d’acord amb el previst als apartats 1 i 2 d’aquest article, el se-
guiment del compliment de la declaració d’impacte ambiental o de l’informe d’im-
pacte ambiental.

4. Als efectes del que estableix l’article 53 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, en l’àmbit territorial de Catalunya la potestat sancionadora 
correspon al Departament competent en matèria de medi ambient.

5. Corresponen a l’òrgan ambiental competent, d’acord amb els apartats 1 i 2, les 
funcions que la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental atribueix a 
l’òrgan substantiu, pel que fa a la tramitació del propi procediment d’avaluació am-
biental, en el supòsit de projectes i instal·lacions que requereixen de la presentació 
d’una declaració responsable o d’una comunicació prèvia, i en els supòsits en què 
no es requereix cap autorització, ni declaració responsable, ni comunicació prèvia. 
Aquestes funcions no inclouen la funció de control derivada de l’aplicació de la nor-
mativa sectorial corresponent.

Article 60. Modificació del Text refós de la Llei reguladora dels residus 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol 
1. S’afegeixen dues lletres, la e) i la f), a l’article 3.2, que resten redactades de la 

manera següent: 
«e) Bossa de caixa: qualsevol bossa utilitzada per transportar la compra i que pot 

portar-se en una sola mà gràcies a la confecció de les seves nanses com ara, bosses 
samarreta, bosses de nanses troquelades, bosses de nanses de plàstic flexible, bosses 
de nanses rígides, bosses de nanses de corda, etc.

»f) Bossa de lliurament a domicili: qualsevol bossa, amb o sense nanses, utilitza-
da pels serveis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o produc-
tes per al transport i lliurament a domicili de la compra dels seus clients.»

2. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 10, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«5. Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a do-
micili de qualsevol material plàstic, incloent el plàstic en general, el plàstic oxode-
gradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les compostables que complei-
xin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de 
mercaderies o productes.»

Capítol III. Modificacions legislatives en matèria d’ordenació d’aigües

Article 61. Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre
1. S’afegeixen dues lletres, la j) i la k) a l’apartat 7 de l’article 11 del Text refós de 

la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 
«j) Acordar la introducció de canvis de solució tècnica en les obres i actuacions 

previstes en un pla o programa, incloses la modificació de la tipologia de l’actuació 
o en l’agrupació o desagrupació de determinades actuacions amb la mateixa finali-
tat, sempre que siguin compatibles amb l’assoliment dels objectius ambientals i que 
es disposi de la corresponent consignació pressupostària. Aquests acords han de ser 
objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
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»k) Elaborar i proposar a la persona titular del Departament competent en matè-
ria d’aigües la declaració de zones sensibles i de zones menys sensibles, de confor-
mitat amb la vigent regulació del tractament d’aigües residuals urbanes.» 

2. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 12 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novem-
bre, amb el text següent: 

«12.4 No obstant l’establert a l’apartat anterior, l’Agència Catalana de l’Aigua 
pot traspassar de manera motivada la titularitat dels béns vinculats a la prestació de 
serveis de competència local a ens locals o a agrupacions d’ens locals, mitjançant el 
mecanisme específic de subscripció dels corresponents convenis.»

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 31 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«31.3 L’Agència Catalana de l’Aigua, en exercici de les seves competències en 
matèria d’ordenació dels serveis d’abastament en alta, proposa al Govern regular les 
condicions de prestació d’aquests serveis i les tarifes corresponents.»

4. S’afegeixen dos nous apartats, 4 i 5 a l’article 31 del text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya, amb el text següent: 

«31.4 El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua aprova les ta-
rifes per la prestació del servei d’abastament en alta quan hi concorrin els següents 
requisits: 

«a) Que tinguin caràcter supramunicipal; 
«b) Que siguin gestionats per un ens local supramunicipal o per una agrupació 

d’ens locals, o bé en aquells casos en els què la gestió sigui acordada entre ens lo-
cals.

31.5 No obstant el previst a l’apartat anterior, quan l’ens titular de la competèn-
cia en matèria d’abastament en alta sigui també titular de la competència en matèria 
subministrament domiciliari o exerceixi aquesta competència per delegació i amb-
dós serveis siguin prestats per un mateix operador, ha d’agrupar les tarifes correspo-
nents a la prestació d’aquests serveis en un únic expedient tarifari. Aquest expedient 
tarifari únic se sotmet l’autorització de la Comissió de Preus de Catalunya, previ in-
forme de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació als aspectes hidrològics.»

5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 55 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«55.1. L’Agència Catalana de l’Aigua ha de contribuir al finançament dels siste-
mes públics de sanejament, de conformitat amb el que estableixi la planificació hi-
drològica, mitjançant les corresponents atribucions de recursos. L’atribució s’efectua 
amb afectació de destinació i comprèn les despeses directes de prestació d’aquests 
serveis i les de reposició i millora de les infraestructures. L’import d’aquestes atri-
bucions de recursos per als exercicis pressupostaris del 2013 i següents es calcula 
d’acord amb aquests criteris: 

«a) Criteris de càlcul del cost directe d’explotació: 
»a.1 En el cas que el cost directe d’explotació dels sistemes públics de sanejament 

resulti, de manera directa i específica, d’un procés selectiu de pública concurrència 
que afecti la totalitat de la despesa del sistema l’Agència Catalana de l’Aigua ha de 
reconèixer la quantitat resultant d’aquest procés.

»a.2 En el cas que el cost directe d’explotació no resulti, de manera directa i 
específica, d’un procés selectiu de pública concurrència que afecti la totalitat de 
la despesa del sistema, el valor màxim en concepte de cost directe d’explotació en 
l’atribució de recursos corresponent a aquests sistemes de sanejament és l’import 
certificat i validat per l’Agència Catalana de l’Aigua com a despesa directa d’explo-
tació per a l’exercici immediatament anterior, entenent l’atribució de recursos com a 
global per al conjunt d’aquests sistemes.

»a.3 En tot cas, cal descomptar de les quantitats certificades per aquest concepte, 
l’import de les contraprestacions econòmiques (cànons, aportacions directes o indi-
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rectes, etc.) que hagin percebut els ens gestors i que no siguin d’aplicació directa en 
benefici dels sistemes de sanejament de llur responsabilitat

»a.4 La incorporació de nous sistemes o les ampliacions dels ja existents, al ser-
vei públic de sanejament en alta, comporta la revisió de l’atribució de recursos cor-
responent. Tenen aquest mateix efecte aquelles actuacions aprovades i finançades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua que tinguin com a finalitat la millora de l’explo-
tació.

»a.5 Els valors màxims en concepte de cost directe d’explotació s’han de revisar, 
a l’alça o a la baixa, quan es generin variacions en la destinació dels fangs motiva-
des per modificacions imposades per l’Agència Catalana de l’Aigua, en la gestió de 
les instal·lacions de post tractament de fangs del Pla de sanejament de Catalunya.

»b) Criteris de càlcul dels costos de reposicions i millores 
»b.1 Les atribucions de recursos en concepte de reposicions i millores s’han 

d’ajustar a les disponibilitats pressupostàries.
»b.2 En el cas de sistemes de sanejament en els quals, per les seves característi-

ques, no es dugui a terme una extracció continua dels fangs com poden ser els lla-
cunatges i els sistemes de condicionament de fangs tipus “rizocompost” el cost de la 
seva gestió es pot reconèixer a càrrec de la partida de reposició i millores.

»b.3 En el supòsit d’ens gestors que realitzin una gestió directa del servei i res-
pecte dels què l’atribució de recursos en concepte de cost directe d’explotació no 
superi 50.000 euros anuals, l’Agència Catalana de l’Aigua pot incorporar a la par-
tida de reposicions aquelles despeses de manteniment que posin en crisi l’equilibri 
econòmic de l’explotació.» 

6. Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 55 del Text refós de la legisla-
ció en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, que resta redactada de la manera següent: 

«a) Amb caràcter general, l’import de l’atribució de recursos en concepte de costos 
indirectes d’explotació es determina aplicant a l’import certificat i validat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, en concepte de cost directe d’explotació per l’exercici pressu-
postari immediatament anterior, el coeficient que correspongui de la relació següent: 

1. DDE < 1 M€ 0,055

2. 1M€ < DDE < 5 M€ 0,035

3. 5M€ < DDE < 15 M€ 0,025

4. DDE > 15 M€ 0,015

DDE: Despesa directa d’explotació

M€: milions €

»Els imports que resultin inferiors al màxim del grup immediatament anterior es 
regularitzen fins aquest màxim.

»Atès el caràcter finalista de les atribucions de recursos, l’import declarat com a 
despesa indirecta es considera justificat de forma automàtica i fins a la quantitat mà-
xima objecte d’atribució mitjançant l’emissió d’un certificat de la seva intervenció 
relatiu a la seva efectiva aplicació a la gestió dels sistemes públics de sanejament.»

7. Es modifiquen les lletres a), b) i g) de l’apartat 2 de l’article 57 del text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resten redactades de la ma-
nera següent: 

«a) L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització d’abocament, 
sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan 
aquests danys no superin els 3.000 euros.

»b) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la inte-
gritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.000 euros.

[...]
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»g) L’abocament al sistema en els supòsits en què estigui establerta la seva sub-
missió a règim de declaració responsable, efectuat sense comptar amb la declaració 
responsable corresponent, sempre que no causi danys o perjudicis al sistema públic 
de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.000 euros.»

8. Es modifiquen les lletres c), d, i i) de l’apartat 3 de l’article 57 del Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactada de la manera 
següent: 

«c) L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització, sempre que 
causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sane-
jament superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.

»d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la inte-
gritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.000 euros i 
fins a 15.000 euros.

[...]
»i) L’abocament al sistema en els supòsits en què estigui establerta la seva sub-

missió a règim de declaració responsable, efectuat sense comptar amb la declaració 
responsable corresponent, sempre que causi danys o perjudicis al sistema públic de 
sanejament superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.»

9. Es modifica la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 57 del text refós de la legisla-
ció en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, que resta redactada de la manera següent: 

«a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l’apartat 3 si causa danys o 
perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament supe-
riors a 15.000 euros.»

10. Es modifica l’apartat 1 de l’article 59 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«59.1 Les infraccions tipificades per aquesta Llei poden ser sancionades amb les 
multes següents: 

»a) Les infraccions lleus, multa de fins a 10.000 euros.
»b) Les infraccions greus, multa d’entre 10.000,01 i 50.000 euros.
»c) Les infraccions molt greus, multa d’entre 50.000,01 i 150.000 euros.» 
11. Es modifica l’apartat 5 de la disposició addicional dissetena del text refós de 

la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«5. En qualsevol cas, els costos d’inversió i els costos d’explotació es fan reper-
cutir proporcionalment als establiments beneficiaris de la infraestructura. Els costos 
d’inversió es fan repercutir bé en funció del cabal autoritzat, expressat en litres per 
segon o en m3/hora, o bé d’acord amb els cabals instantanis assignats en el projecte 
constructiu aprovat definitivament, segons corresponguin a la FASE 1 o a actua-
cions futures, respectivament, i els costos d’explotació es fan repercutir en funció 
del cabal abocat.»

Capítol IV. Altres mesures administratives en competències de territori  
i sostenibilitat

Article 62. Modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
S’afegeix un apartat, el 3, a la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, del 

3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el text següent: 
«3. Mentre sigui vigent el Pla general metropolità, correspon a l’Àrea Metropoli-

tana de Barcelona la gestió urbanística ordinària d’aquest Pla en els aspectes d’abast 
o contingut metropolità.»
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Article 63. Modificació de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària
1. S’afegeix un nou apartat tercer a la disposició addicional tercera de la Llei 

4/2006, de 31 de març, ferroviària, amb el text següent: 
«3. Les xarxes tramviàries definides en l’apartat primer resten integrades en el 

sistema tramviari unificat de l’àrea de Barcelona de titularitat de la Generalitat. 
L’Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema 
metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona exercirà les funcions de pla-
nificació, ordenació, construcció i gestió en relació amb la dita xarxa unificada amb 
l’abast i en els termes que li siguin encomanats.»

Article 64. Modificació del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 del Text refós de la Llei de carreteres, apro-

vat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, que queda redactat de la manera se-
güent: 

Article 6. Titularitat de les carreteres
[...]
«6.3 Es poden afegir a la xarxa local de carreteres les que defineixin com a tals 

els plans zonals que, amb aquesta finalitat, redactin les diputacions o els ens supra-
municipals que les substitueixin.

El plans zonals poden incorporar actuacions de millora de la xarxa local de car-
reteres en llurs àmbits territorials respectius i, justificadament, poden definir carac-
terístiques geomètriques i de la secció transversal, tant per a la incorporació de vies 
a la xarxa local com per a la xarxa local ja existent, que no s’ajustin a les establertes 
per la Generalitat de Catalunya al respecte.

Aquests plans zonals han de ser aprovats pel Departament competent en matèria 
de carreteres.»

Títol VI. Mesures administratives en competències d’agricultura, pesca, 
alimentació i medi natural

Article 65. Modificació de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que resta 

redactat de la manera següent: 
«2. En els casos d’inexistència de les entitats a què es refereix l’apartat 1 o, si 

existeixen, no haguessin complert amb les obligacions de l’article 3.1, correspon als 
municipis la seva execució».

2. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 4 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que resta 

redactat de la manera següent: 
«1. Els municipis poden establir la corresponent la taxa per a la prestació dels 

serveis indicats a l’article 4.2, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes 
locals».

4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que resta 
redactat de la manera següent: 

«1. Són responsables de les infraccions, els subjectes a què fa referència l’article 
4.1 i 3, i tota persona o entitat que obstaculitzi l’execució de les obligacions establer-
tes per aquesta Llei.»



BOPC 138
24 de maig de 2016

3.01.01. Projectes de llei 63 

Article 66. Modificació de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 
naturals
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 2, de la Llei 12/1985, de 13 de juny, que res-

ta redactat de la manera següent: 
«3. Gaudeixen de la consideració d’espais naturals protegits els espais inclosos 

en el Pla d’espais d’interès natural definit en el capítol III, que alhora inclou els 
espais naturals de protecció especial als quals s’aplica qualsevol de les modalitats 
de protecció definides en el capítol IV. També tenen la consideració d’espais na-
turals protegits les zones especials de conservació (ZEC), les zones de protecció 
especial per als ocells (ZEPA) i els llocs d’importància comunitària (LIC) quan la 
proposta s’aprovi pel govern.»

2. Es modifica l’article 5, de la Llei 12/1985, de 13 de juny, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 5. Plans de protecció del medi natural i del paisatge
1. L’administració de la Generalitat ha de prendre les mesures procedents per a 

elaborar i actualitzar els estudis bàsics sobre el medi natural necessaris per a pro-
tegir-lo i gestionar-lo. També pot formular i tramitar plans de protecció del medi 
natural i del paisatge, l’objecte dels quals és la protecció, l’ordenació i la gestió dels 
espais naturals.

2. Els plans de protecció del medi natural i del paisatge determinen els objectius 
de l’espai natural, regulen els usos del sòl i l’aprofitament dels recursos naturals, l’ús 
públic de l’espai i la seva utilització per al gaudi de la ciutadania, i estableixen les 
mesures, ja siguin normatives o, si s’escau, d’actuació, necessàries per a conservar el 
patrimoni natural, la biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística dels es-
pais naturals. També poden establir la zonificació de l’espai i la regulació de la seva 
xarxa viària, delimitar zones perifèriques de protecció, àmbits d’influència, i àmbits 
de connectivitat amb altres espais naturals, i establir mesures per a la promoció so-
cioeconòmica i de governança de l’espai.

3. Els plans de protecció del medi natural i del paisatge són instruments d’orde-
nació i de gestió dels espais naturals protegits i, pel que fa a l’ordenació dels usos del 
sòl, tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics».

3. S’afegeix un nou article, el 5 bis, la Llei 12/1985, de 13 de juny, amb el text 
següent: 

«Article 5 bis. Competències per a formular i aprovar els plans de protecció del 
medi natural i del paisatge

1. Correspon al departament competent en matèria de medi natural i biodiversi-
tat formular els plans de protecció del medi natural i del paisatge.

2. Correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de 
medi natural i biodiversitat aprovar inicialment i provisionalment els plans de pro-
tecció del medi natural i del paisatge.

3. Correspon al Govern aprovar definitivament els plans de protecció del medi 
natural i del paisatge.»

4. S’afegeix un nou article, el 5 ter, la Llei 12/1985, de 13 de juny, amb el text 
següent: 

«Article 5 ter. Tramitació dels plans de protecció del medi natural i del paisatge
1. Els plans de protecció del medi natural i del paisatge es subjecten a avaluació 

ambiental estratègica d’acord amb la legislació aplicable. Un cop aprovats inicial-
ment, s’han de sotmetre a un procediment d’informació pública i a un tràmit d’au-
diència als ens locals compresos en l’àmbit territorial del pla i s’han de sol·licitar 
informes del Consell de Protecció de la Natura, dels departaments interessats i els 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

2. Abans de sotmetre la proposta de pla a la seva aprovació definitiva, cal sol·li-
citar informe a: 
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a) El departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca, sobre 
els aspectes que afectin les seves competències.

b) El departament competent en matèria de territori i urbanisme, sobre els aspec-
tes territorials i urbanístics.»

5. S’afegeix nou article, el 5 quarter, a la Llei 12/1985, de 13 de juny, amb el text 
següent: 

«Article 5 quarter. Documents que han de contenir els plans de protecció del 
medi natural i del paisatge

1. Els plans de protecció del medi natural i del paisatge han de contenir els se-
güents documents: 

a) La memòria, que ha d’incloure els objectius de protecció de l’espai natural i 
del mateix pla; la diagnosi de l’espai en relació amb aquests objectius, i les referèn-
cies o fonts d’informació emprades per a la definició dels objectius i l’elaboració de 
la diagnosi; i la definició i justificació de l’ordenació establerta.

b) Els plànols d’ordenació.
«c) Les normes.
»2. Els plans també poden contenir els següents documents: 
»a) Les directrius d’ordenació i de gestió.
»b) El programa d’actuacions.»
6. S’afegeix un nou article, el 20 bis, a la Llei 12/1985, de 13 de juny, amb el text 

següent: 
«Article 20 bis. Gestió dels espais del Pla d’espais d’interès natural 
«1. Sens perjudici del que estableix l’article 29 sobre la gestió dels espais natu-

rals de protecció especial, correspon al departament competent en matèria de medi 
natural i biodiversitat implementar les mesures de gestió necessàries per conservar 
el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat dels espais del Pla d’espais 
d’interès natural i les determinacions i disposicions dels plans de protecció del medi 
natural i del paisatge. Per implementar aquestes mesures, el departament competent 
pot subscriure convenis de col·laboració amb altres departaments, les administra-
cions locals, els propietaris del sòl, els titulars d’explotacions agràries i forestals o 
amb les entitats sense ànim de lucre que tinguin per objecte la conservació del pa-
trimoni natural.

«2. En el cas del espais del Pla d’espais d’interès natural amb pla aprovat, corres-
pon al seu òrgan gestor les funcions següents: 

a) Informar sobre els efectes previsibles en la conservació de l’espai natural pro-
tegit dels plans territorials i urbanístics i dels projectes d’actuació específica en sòl 
no urbanitzable, així com de les llicències urbanístiques sol·licitades que no reque-
reixin l’aprovació prèvia d’aquests projectes.

b) Emetre informe preceptiu previ a l’atorgament de les autoritzacions necessà-
ries per a l’execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotacions dels 
recursos naturals, a l’interior o a l’exterior de l’espai protegit i que poden afectar-lo.

c) Promoure i, quan li correspongui la competència, executar les actuacions re-
latives a: 

1r. La conservació i restauració del patrimoni natural, la biodiversitat, la geodi-
versitat i la qualitat paisatgística.

2n. La recerca científica, l’estudi, la divulgació, l’educació i la interpretació am-
bientals.

3r. El seguiment, el control i la vigilància.
4rt. L’ordenació o el foment de l’ús públic.
5é. El desenvolupament socioeconòmic i la millora rural.
6é. La dotació d’infraestructures i serveis.
7é. La formació i la capacitació.
«3. Els plans de protecció del medi natural i del paisatge poden subjectar a l’au-

torització o la comunicació prèvies la utilització de l’espai natural protegit per al 



BOPC 138
24 de maig de 2016

3.01.01. Projectes de llei 65 

gaudi de la ciutadania. Correspon a l’òrgan gestor de l’espai natural protegit autorit-
zar l’acte d’utilització corresponent o rebre la comunicació exigida».

7. S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 26, a la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
amb el text següent: 

«3. Els plans, programes i projectes de naturalesa sectorial s’han d’ajustar a les 
determinacions i criteris que s’estableixin en els plans de protecció del medi natural 
i del paisatge i en els instruments de planificació de la gestió aprovats pel Govern.»

8. S’afegeix un nou apartat, l’1bis, a l’article 27, a la Llei 12/1985, de 13 de juny 
amb el text següent: 

«1bis. En l’elaboració de les propostes de reserves naturals i de parcs naturals, 
amb caràcter previ a la tramitació que preveu l’apartat 2, s’ha d’obrir un procés d’in-
formació i de participació adreçat als ciutadans i a les entitats de l’àmbit territorial 
objecte de declaració.»

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 27, de la Llei 12/1985, de 13 de juny, que 
resta redactat de la manera següent: 

«2. Les propostes de reserves naturals i de parcs naturals han de contenir els es-
tudis justificatius necessaris, la delimitació exacta de l’espai en qüestió, els criteris i 
les normes de protecció bàsics i la descripció detallada de l’organització de la gestió 
i els mecanismes de finançament que s’estableixen per a assolir els objectius plante-
jats, amb una justificació de llur viabilitat.

El Departament competent en matèria de medi natural i biodiversitat ha de sot-
metre la proposta a informe del departament competent en matèria d’agricultura, 
ramaderia i pesca i dels altres departaments i organismes afectats, a informació 
pública, i a audiència de les corporacions locals interessades i de la resta d’entitats 
interessades. En el cas de les propostes previstes a l’apartat 1.b també s’ha de donar 
audiència als propietaris que han promogut la proposta.»

10. Es modifica l’apartat 3 de l’article 34.bis, de la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
que resta redactat de la manera següent: 

«3. L’elaboració i la tramitació de la proposta d’espais perquè siguin seleccionats 
per la Comissió Europea com a llocs d’importància comunitària correspon al de-
partament competent en matèria de medi natural i biodiversitat. En la tramitació cal 
sol·licitar un informe del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia 
i pesca i dels altres departaments i organismes afectats per la proposta; s’ha de fer 
un tràmit d’informació pública i s’ha de donar audiència a les corporacions locals 
interessades i a la resta d’entitats interessades. Una vegada instruït l’expedient, s’ha 
d’elevar al Govern perquè aprovi la proposta mitjançant acord.»

11. S’afegeix una nova lletra, la i, a l’apartat 1 de l’article 37, a la Llei 12/1985, de 
13 de juny, amb el text següent: 

«i) L’incompliment de les normes dels plans de protecció del medi natural i del 
paisatge».

12. S’afegeix una disposició addicional, la tercera, a la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, amb el text següent: 

«Disposició addicional tercera. Modificació de les delimitacions d’espais del 
PEIN

Les modificacions de les delimitacions dels espais naturals que no són de pro-
tecció especial contingudes en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) s’aproven 
mitjançant acord del Govern.»

13. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional quarta, de la Llei 12/1985, 
de 13 de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«2. La definició de l’estructura, la composició i les funcions dels òrgans gestors 
dels espais naturals de protecció especial adscrits al departament competent en ma-
tèria de planificació i gestió dels espais naturals protegits s’ha d’establir per ordre 
del conseller o consellera competent en matèria de medi natural i biodiversitat.»
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14. S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, amb el text següent

«Disposició addicional cinquena. Subvencions a activitats, actuacions, projectes 
o plans en espais naturals protegits

En les subvencions per a activitats, actuacions, projectes o plans que afectin 
l’àmbit territorial d’espais naturals protegits és requisit que l’activitat, l’actuació, el 
projecte o el pla per al qual se sol·licita la subvenció compleixi els tràmits ambientals 
que determina la normativa vigent.

Les bases reguladores de les subvencions que incloguin en el seu objecte acti-
vitats, actuacions, projectes o plans en espais naturals protegits han de preveure el 
requisit indicat.»

Títol VII. Altres mesures administratives

Capítol I. Normes de caràcter sectorial

Article 67. Modificació de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
1. S’afegeix una lletra, e bis, a l’article 27 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’or-

denació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb 
el text següent: 

«e bis) Proposar i impulsar les bases reguladores de la concessió de subvencions 
de l’àmbit de competència del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que han de 
ser aprovades pel/per la conseller/a competent en matèria d’ocupació.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 40 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent: 

«2. Així mateix, en compliment del que estableix l’article 100 del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’iniciar els processos de 
revocació quan escaigui. Resten exclosos els supòsits de revocacions quan l’import 
del deute acumulat sigui inferior a 60 euros o que impliquin el reintegrament d’un 
import inferior a 60 €»

Article 68. Modificació de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació 
sanitària de Catalunya
1. S’afegeix un punt 8 a l’article 51 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, amb la se-

güent redacció: 
«8. A fi de facilitar la gestió patrimonial eficient dels béns del Servei Català de 

la Salut, la persona titular de la direcció d’aquest ens públic, mitjançant resolució, 
pot autoritzar l’ús dels béns immobles del seu patrimoni, ja siguin propis o adscrits, 
vinculats a la prestació de serveis de salut per les entitats proveïdores de serveis sa-
nitaris, a fi de garantir el correcte funcionament de la xarxa pública de salut.

El Servei Català de la Salut ha de fixar les condicions de la utilització dels im-
mobles i pot establir el caràcter gratuït o amb contraprestació de l’ús autoritzat.»

2. S’afegeix un punt 9 a l’article 51 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, amb el text 
següent: 

«9. L’atorgament de concessions administratives sobre béns de domini públic del 
Servei Català de la Salut propis, correspon a la persona titular de la direcció d’aquest 
ens públic i s’ha d’efectuar en règim de concurrència, si bé es pot acordar l’atorga-
ment directe en els supòsits a què es refereix la Llei de Patrimoni de la Generalitat.» 
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Article 69. Modificació Llei 13/2002 de 21 de juny, de turisme  
de Catalunya
1. Es modifica l’apartat f) i s’afegeix un nou apartat g) a l’article 2 de de la Llei 

13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, que resten redactats de la manera 
següent: 

«f) Serveis turístics d’allotjament: els serveis que possibiliten l’hostatge a usua-
ris turístics en infraestructures, instal·lacions, equipaments o mobiliaris destinats a 
l’efecte.

g) Unitat empresarial d’explotació: forma d’exercici de l’activitat d’allotjament 
turístic que manté la disponibilitat permanent de totes les unitats d’allotjament de 
l’establiment.» 

2. Es modifica l’article 60 de de la Llei 13/2002, de 21 de juny, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 60. Concepte
Tenen la consideració d’establiments i activitats d’interès turístic els que, essent 

oferts mitjançant preu, contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les es-
tades en el territori, com ara els guies de turisme; els establiments de restauració; 
les empreses de serveis i activitats esportives a la natura i culturals; les empreses de 
serveis relacionats amb congressos, convencions i incentius, i les instal·lacions des-
tinades a aquest objecte; els equipaments i les instal·lacions d’allotjaments juvenils, 
i els parcs aquàtics o temàtics.» 

3. Es modifica l’article 65 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 65. Guies de turisme
L’activitat de guia de turisme és de lliure prestació a Catalunya sens perjudici del 

deure de complir amb d’altra normativa sectorial que els sigui d’aplicació.
Les persones que exerceixen l’activitat de guia de turisme podran sol·licitar ad-

herir-se al sistema català de qualitat turística a través del model corresponent a la 
seva tipologia d’activitat.»

4. Es modifica la lletra j) de l’apartat 1 de l’article 67 de de la Llei 13/2002, de 21 
de juny, que resta redactat de la manera següent: 

«j) La inscripció d’ofici en el Registre de Turisme de Catalunya dels establiments 
d’allotjament turístic, i els habitatges d’ús turístic.»

5. S’afegeix un apartat u quinquies) a l’article 88 de de la Llei 13/2002, de 21 de 
juny, amb el següent redactat: 

«u quinquies) Incomplir l’ordre de retirada de la publicitat sense número d’ins-
cripció en el Registre de Turisme de Catalunya.»

6. Es modifiquen eles apartats 2 i 3 de l’article 91 de de la Llei 13/2002, de 21 de 
juny, que resta redactat de la manera següent: 

«2. El propietari i l’intermediari de l’habitatge d’ús turístic són responsables so-
lidaris de les infraccions i incompliments de les obligacions establertes per la nor-
mativa turística.

3. Els titulars de les empreses, els serveis o les activitats de caràcter turístic són 
responsables subsidiaris dels danys causats als recursos turístics, si incompleixen el 
deure de prevenir la comissió de la infracció, sens perjudici de les accions de resca-
balament que siguin procedents.»

7. Es modifica l’apartat 1 de l’article 94 de de la Llei 13/2002, de 21 de juny, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. Les infraccions d’aquesta Llei són sancionades mitjançant l’aplicació de les 
mesures següents: 

a) Les infraccions lleus, amb un advertiment o amb una multa de fins a 3.000 
euros.
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b) Les infraccions greus, amb una multa d’entre 3.001 i 60.000 euros o, si el ca-
ràcter i la gravetat de la infracció ho fan recomanable, amb la suspensió de l’activitat 
o el tancament temporal de l’establiment, per un temps màxim d’un any.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 60.001 i 600.000 euros o, si 
el caràcter i la gravetat de la infracció ho fan recomanable, amb la suspensió de l’ac-
tivitat o el tancament temporal de l’establiment, per un temps màxim de dos anys, o 
amb el tancament definitiu de l’establiment.»

8. S’afegeix una nova disposició addicional, la desena, a la Llei 13/2002, de 21 
de juny, amb el següent redactat: 

«Novena
Desenvolupament reglamentari i aplicació dels règims d’intervenció establerts 

per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’ac-
tivitat econòmica, als allotjaments turístics

Els règims d’intervenció aplicables a les activitats econòmiques innòcues i a les 
activitats econòmiques de baix risc que es desenvolupen en un establiment, i que es-
tableix la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a 
l’activitat econòmica, seran d’aplicació als allotjaments turístics un cop aprovada la 
disposició turística reglamentària que els desenvolupi.» 

Article 70. Modificació de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya
1. S’afegeix un apartat 5 a l’article 4 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 

del sistema de seguretat pública de Catalunya, amb el següent redactat: 
«5. Correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de 

seguretat pública i a la persona titular de la direcció general competent en matèria 
de videovigilància policial, el control, la inspecció i la sanció de les infraccions re-
latives a les videocàmeres policials.»

2. Es modifica l’apartat 2.b) de la disposició addicional primera de la Llei 4/2003, 
de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent: 

«b) Les determinades per la Llei de l’Estat 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat pri-
vada. Respecte a les facultats sancionadores establertes per la dita Llei, són com-
petents: 

1r. El conseller o consellera del departament amb competències en matèria de 
seguretat pública, pel que fa a les faltes molt greus.

2n. El director o directora general competent en matèria d’administració de Se-
guretat, pel que fa a les faltes greus i lleus, sense perjudici del que es disposa en el 
punt següent.

3r. Les persones titulars de la direcció dels Serveis Territorials del departament 
amb competències en matèria de seguretat pública, en el seu àmbit territorial res-
pectiu, pel que fa a les faltes greus i lleus en què puguin incórrer els establiments i 
les instal·lacions industrials, comercials i de serveis que estiguin obligats a adoptar 
mesures de seguretat.»
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Capítol II. Normes de caràcter general

Article 71. Modificació Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures 
fiscals i financeres 
Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 16/2008, del 23 de desem-

bre, de mesures fiscals i financeres, que queda redactada de la següent manera: 
«Quarta. Abocaments d’aigües residuals
Els abocaments d’aigües residuals urbanes la depuració dels quals ha estat as-

sumida per l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant la inclusió en la planificació 
hidrològica vigent, resten autoritzats en les condicions actuals fins que entrin en ser-
vei les actuacions previstes. L’autorització d’abocament definitiva s’ha de tramitar 
conjuntament amb l’aprovació del projecte d’obres. Tanmateix, qualsevol increment 
de càrrega o cabal de l’abocament resultat d’un desenvolupament urbanístic no pre-
vist a la planificació hidrològica vigent obliga a instal·lar els sistemes de tractament 
adequats i a obtenir prèviament l’autorització d’abocament.»

Article 72. Modificació de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres
1. S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 67 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 

mesures fiscals i financeres, amb el text següent: 
«7. Els centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) constituïts sota la fi-

gura jurídica de fundació, que consoliden el seu pressupost amb l’Administració 
de la Generalitat, i que estan inscrits al Registre del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes de l’acreditació de la seva capacitat financera, quan els hi 
sigui requerida en la participació en les accions de foment europees del Programa 
Marc de Recerca i Innovació, són considerats integrats dintre del sector públic de 
la Generalitat.» 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, que 
resta redactat de la manera següent: 

«2. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural té com a objecte concentrar les 
iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de 
les entitats adscrites.

S’exclouen les iniciatives següents: 
a) Les que siguin competència de l’Institut Català de les Empreses Culturals.
b) Les subvencions o aportacions excloses de concurrència pública a entitats par-

ticipades per la Generalitat que tenen assignació pressupostària nominativa.»

Article 73. Modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 

de març, que resta redactat de la manera següent: 
«2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei esdevenen inaplicables les con-

dicions regulades pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de premis vin-
culats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en me-
tàl·lic.»
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Article 74. Modificació de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic
1. Es modifica el segon paràgraf del punt tercer de l’article 152 de la Llei 2/2014, 

de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
que queda redactat de la manera següent: 

«En el compliment de les seves funcions tindrà la consideració de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels ens, els orga-
nismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats i que tenen la consideració 
de poders adjudicadors, i dels ens locals de Catalunya, a l’efecte del que estableix 
la normativa de contractes del sector públic. Les relacions de l’ens amb els depar-
taments i els ens, organismes o entitats dels quals és mitjà propi instrumental i de 
servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs que 
han d’especificar, com a mínim, l’abast de la prestació, la previsió dels costos i el 
sistema de finançament.»

2. Es modifiquen els apartats 1.2, 1.3 i 3.1, i s’afegeix un nou apartat 7 bis a la 
disposició addicional vint-i-unena de la llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fis-
cals, administratives, financeres i del sector públic, que queden redactats de la ma-
nera següent: 

«1.2. Als efectes del que estableix aquesta disposició, són personal directiu del 
sector públic les persones que, en règim de dedicació única o principal, ocupen llocs 
o càrrecs qualificats expressament com a directius en les normes de creació o regu-
lació de les entitats que impliquen l’exercici de funcions d’especial responsabilitat 
gerencial o executiva, enteses com a funcions que comporten, participació directa 
en la definició i execució de polítiques públiques relatives als objectius generals i 
estratègics i que comprometin externament l’organització. Així mateix, actuen sota 
la dependència exclusiva del màxim òrgan de govern o consell d’administració o 
exerceixen funcions amb autonomia i responsabilitat només limitades per les ins-
truccions o els criteris emesos per aquests òrgans màxims de govern. En particular, 
són personal directiu: 

a) En les entitats de dret públic sotmeses a dret privat, consorcis i fundacions: 
els màxims responsables executius i, si escau funcional o d’activitat estratègics, i els 
membres dels patronats de les fundacions amb responsabilitats executives.

b) En les societats mercantils participades: el màxim responsable executiu i, si 
s’escau funcional o d’activitat estratègics, i els administradors o la persona que, for-
mant part del consell d’administració, està nomenat com a conseller delegat.”

«1.3. Per a l’exercici de les funcions directives a què fa referència aquesta dispo-
sició, el personal directiu del sector públic es vincula a l’ens o l’entitat mitjançant 
un contracte d’alta direcció. Excepcionalment, en les societats mercantils en què la 
participació de la Generalitat tingui com a objecte donar suport en el marc de polí-
tiques de promoció econòmica, el conseller delegat es podrà vincular amb l’entitat 
mitjançant un contracte mercantil.»

[...]
«3.1. En cap cas no es poden pactar clàusules d’indemnització d’extinció contrac-

tual per desistiment de l’empresari o incompliment del preavís del personal laboral 
amb contracte d’alta direcció al servei de les entitats i ens a què fa referència aques-
ta disposició. Les extincions contractuals d’alta direcció, amb independència de la 
data de formalització dels contractes, únicament donen dret a percebre, si escau, les 
indemnitzacions que determina la legislació vigent en aquesta matèria. Així mateix, 
no hi ha dret a percebre indemnitzacions d’extinció contractual per desistiment de 
l’empresari si la persona afectada té la condició de funcionari de carrera o personal 
laboral de qualsevol administració pública i del seu sector públic amb reserva del 
lloc de treball. En qualsevol cas, no es tindrà dret a la percepció de les indemnitza-
cions esmentades quan la persona afectada es vinculi amb un nou contracte d’alta 
direcció al sector públic de l’administració de la Generalitat.
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Són nul·les de ple dret les clàusules sobre indemnitzacions per extinció contrac-
tual que es pactin vulnerant el que disposa aquest apartat.

[...]»
«7 bis. Personal de les entitats independents
»El personal del Consell Audiovisual de Catalunya, del Consell de Treball, Eco-

nòmic i Social de Catalunya, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau i de l’Autoritat Catalana de la Competència es 
regeixen per les seves normes de creació, si bé els criteris establerts per aquesta dis-
posició han d’inspirar les corresponents regulacions de desplegament.»

Article 75. Modificació de la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures 
fiscals, financeres i administratives
Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional dinovena de la Llei 3/2015, de 

l’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives, que resta redactat de la 
manera següent: 

«1. El Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), el Consorci Escola Tèc-
nica d’Igualada (CETI) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 
són considerats agents d’execució en R+D+I, als efectes del que estableix la Llei de 
l’Estat 14/2011, de l’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, ateses llur 
composició i llurs funcions universitàries.»

Article 76. Modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
1. S’afegeix una lletra, la e), a l’article 6.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, amb 

el text següent: 
«e) Garantir un nivell de ciberseguretat adequat en l’ús dels mitjans electrònics.»
2. S’afegeix una lletra, la g), a l’article 6.3 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, amb 

el text següent: 
«g) Garantir en l’àmbit del model català d’administració electrònica i en la pres-

tació de serveis públics a la ciutadania per mitjans electrònics l’adequada seguretat 
de la informació i determinar i aplicar el nivell adient de ciberseguretat del model 
català d’administració electrònica.»

3. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 7 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, amb el 
text següent: 

«5. L’Agència Catalana de Ciberseguretat s’encarregarà de planificar, gestionar 
i controlar la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrònica i 
d’identitat i confiança digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o que, 
en altre cas, ofereixin serveis al sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Article 77. Modificació de la Llei 10/2011. de 29 de desembre,  
de simplificació i millorament de la regulació normativa
Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desem-

bre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que resta redactada 
de la manera següent: 

«Disposició addicional tercera. Règim temporal de suspensió de la vigència del 
règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en l’àmbit 
de l’esport 

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins a l’1 de gener de 2019, resta 
en suspens la vigència de l’article 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport. Tanmateix, es manté la vigència de les 
infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius a 
l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de 
l’assegurança preceptiva.
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2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins 1 de gener de 2019, resta 
en suspens la vigència de la infracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 del text 
únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, sola-
ment pel que fa a l’incompliment d’alguna de les obligacions o condicions establer-
tes per la dita llei en matèria de titulacions de tècnics.

3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels 
expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei per fets que no serien constitutius d’infracció administrativa, d’acord 
amb el règim temporal de suspensió de vigència establerta pels apartats 1 i 2.» 

Article 78. Modificació de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres 
oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell 
General de les Cambres
Es modifica l’article 8 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials 

de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 8. Disposicions comunes
1. L’aprovació d’una modificació territorial, fusió o integració cameral és plena-

ment eficaç a partir del següent procés electoral.»
2. La persona titular del departament que tingui atribuïda la tutela de les cam-

bres haurà d’establir la forma d’adequar els censos electorals, els reglaments de 
règim interior, i les mesures necessàries per al funcionament de les cambres en el 
període transitori entre l’autorització del Govern fins al següent procés electoral.»

3. Les cambres resultants de la fusió o la integració han d’ésser amb caràcter ge-
neral successores de les fusionades o les integrades.»

Article 79. Modificació de la Llei 16/2015, de 21 de juliol,  
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració  
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya  
i d’impuls de l’activitat econòmica
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, introduint un parà-
graf al final d’aquest apartat, amb el text següent: 

«En el cas que el titular d’un establiment vulgui desenvolupar-hi diverses activi-
tats econòmiques incloses en diferents Annexos d’aquesta Llei, la presentació d’una 
sola comunicació prèvia habilita per iniciar totes les activitats concurrents. Aques-
ta comunicació ha d’anar acompanyada del projecte tècnic i el certificat previstos a 
l’apartat 1.b)» 

2. Es modifica l’apartat 6 de l’article 13 la Llei 16/2015, de 21 de juliol, que queda 
redactat de la manera següent: 

«6. En el cas que les obres de condicionament dels locals per a dur a terme una 
activitat econòmica innòcua estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia es-
tablert per la legislació urbanística, aquesta comunicació habilita el titular per a 
iniciar l’activitat, si finalitzades les obres disposa compleix amb els requisits que 
exigeix l’apartat 1a.

En el cas d’activitats de baix risc, aquesta comunicació prèvia d’obres habilita al 
titular a iniciar l’activitat si abans del seu inici, i finalitzades les obres, es presenta 
a l’Administració pública competent el corresponent projecte i certificat tècnic des-
crits en l’apartat 1b.»
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3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, que 
queda redactat de la forma següent: 

«2. Les administracions tenen l’obligació d’incloure en el portal electrònic únic 
la informació sobre els textos normatius, els règims d’intervenció administrativa i 
els requisits necessaris per a habilitar per a cada una de les activitats econòmiques, 
així com els models de formularis relatius als tràmits gestionats per la Finestra Úni-
ca Empresarial.

4. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 16/2015, 
de 21 de juliol, que queda redactat de la forma següent: 

«1. Les administracions públiques de Catalunya, per a fer efectiu l’exercici de les 
funcions establertes per l’article 15, han d’adoptar el model organitzatiu de la fines-
treta única empresarial. Els ens locals, per a prestar d’una manera eficient aquest 
servei, poden emprar les solucions tecnològiques que el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya els posa a l’abast o bé solucions pròpies, sempre que siguin in-
teroperables amb els sistemes d’informació de la Generalitat.»

5. Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
que queda redactat de la forma següent: 

«Disposició addicional setena. Documentació necessària per a l’inici d’activitats 
que requereixen informe preceptiu favorable per risc d’incendi.

1. L’informe preceptiu favorable per risc d’incendi a que fa referència l’article 21, 
per sí mateix no habilita per a l’inici de les activitats que el requereixen. Per a po-
der iniciar l’activitat, la persona interessada ha d’obtenir i presentar a l’Ajuntament 
el certificat d’acte de comprovació favorable en matèria de prevenció i seguretat pel 
que fa a incendis. A més, ha d’atendre els requisits i les determinacions ambientals 
o dels altres àmbits que regulen l’exercici de l’activitat.

2. Les actes de comprovació prèvia a la posada en funcionament, revisió o con-
trol periòdic d’una activitat, només poden ser establertes per una norma amb rang 
de llei.

3. En el cas que no hi hagi una regulació sectorial específica sobre el règim d’in-
tervenció municipal per a iniciar l’activitat en un establiment, també cal presentar 
a l’Administració pública competent la comunicació prèvia, que ha d’anar acompa-
nyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la 
normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic compe-
tent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en fun-
cionament de l’activitat, tal i com preveu l’article 13.1.b.

4. El titular pot sol·licitar una única actuació de control per part d’una entitat 
col·laboradora de l’Administració que acrediti el compliment dels requisits exigibles 
tant en matèria d’incendis com en matèria de prevenció i control ambiental de les 
activitats»

6. Es modifica l’Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, ens els apartats se-
güents que queden redactats de la manera següent: 
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        Declaració responsable Observacions

A     Agricultura, ramaderia, silvicultura  
i pesca

   

  13   Vivers i conreus de plantes ornamentals    

    130 Vivers i conreus de plantes ornamentals Si la superfície construïda ≤ 1 20m2 S’exclouen les empreses 
que es dediquen a la 
producció, protecció i 
tractament de material 
vegetal i les empreses 
que es dediquen a la 
neteja de cereals de 
fecundació autògama 
i de lleguminoses per 
dedicar-los a la sembra.

G     Comerç a l’engròs i detall    

  45   Venda i reparació de vehicles de motor i 
motocicletes

Només s’hi poden considerar 
els establiments comercials 
pròpiament, i no els d’ús industrial, 
als quals és aplicable el RSCIEI.

    451 Venda de vehicles de motor Si es consideren establiments 
comercials 
si la superfície construïda ≤ 120m2 

 

    453 Venda de recanvis i accessoris de 
vehicles de motor

Si es consideren establiments 
comercials 
si la superfície construïda ≤ 120m2 

 

    454 Venda, manteniment i reparació de 
motocicletes, i dels seus recanvis i 
accessoris

Si es consideren establiments 
comercials 
si la superfície construïda ≤ 120m2 

S’exclou el manteniment 
i reparació ja regulat per 
la Llei 20/2009

J     Informació i comunicacions   Se n’han d’excloure les 
activitats considerades 
industrials: es limita 
a les administratives i 
professionals.

  58   Edició    

    581 Edició de llibres, periòdics i altres 
activitats d’edició 

Si la superfície construïda ≤ 120 m2 Se n’exclouen les 
impremtes que estan 
incloses a l’epígraf 181 
i per tant no els hi és 
d’aplicació.

  59   Cinema i vídeo; enregistrament de so    

    592 Activitats d’enregistrament de so i edició 
musical 

Si la superfície construïda ≤ 500 m2 Si es fan enregistraments 
en directe, s’inclou en les 
activitats d’espectacles 
(CCAE 900)

M     Activitats professionals, científiques  
i tècniques 

   

  71   Serveis tècnics d’arquitectura i 
enginyeria 

   

    712 Anàlisis i assajos tècnics Si la superfície construïda ≤ 50 m2 
(excloent-ne despatxos, magatzems 
i altres àrees auxiliars, i sempre que 
la superfície construïda ≤ 500 m2 )

Resten exclosos els 
laboratoris d’investigació, 
químics o biològics 
previstos a la LPCAA 
(punt 12.23 dels annexos 
II i III)
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        Declaració responsable Observacions

N     Activitats administratives i serveis 
auxiliars 

   

  79   Activitats de les agències de viatges, 
operadors turístics i altres serveis de 
reserves i activitats que s’hi relacionen

   

    791 Activitats de les agències de viatges i 
operadors turístics

Si la superfície construïda ≤ 500 m2  

    799 Altres serveis de reserves i activitats que 
s’hi relacionen

Si la superfície construïda ≤ 500 m2  

  81   Serveis a edificis i activitats de jardineria    

    811 Serveis integrals a edificis i instal·lacions Si la superfície construïda ≤ 500 m2  

    812 Activitats de neteja Si la superfície construïda ≤ 500 m2  

    813 Activitats de jardineria Si la superfície construïda ≤ 500 m2  

R     Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment 

   

  93   Activitats esportives, recreatives i 
d’entreteniment 

   

    931 Activitats esportives Si la superfície construïda ≤ 120 m2 S’exclouen els camps 
de golf

S     Altres serveis    

  96   Altres activitats de serveis personals    

    960 Altres activitats de serveis personals    

    9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de 
pell 

Si la superfície construïda≤ 120 m2 No s’inclouen les 
bugaderies industrials 
o no comercials que 
són aquelles que no 
presenten botiga oberta 
al públic i es dediquen 
a netejar grans lots de 
roba provinents d’un 
sol client, i els seus 
clients principals no són 
particulars.

    9602 Perruqueria i altres tractaments de 
bellesa 

Si la superfície construïda≤ 120 m2  

    9604 Activitats de manteniment físic Si la superfície construïda≤ 120 m2  

    9609 Altres activitats de serveis personals no 
classificades en altres apartats

Si la superfície construïda≤ 120 m2 Se n’exclouen les 
pompes fúnebres i 
activitats relacionades. 
Se n’exclouen les 
gosseres regulades per 
la Llei 20/2009
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        Comunicació prèvia Observacions

A     Agricultura, ramaderia, silvicultura  
i pesca

   

  13   Vivers i conreus de plantes ornamentals    

    130 Vivers i conreus de plantes ornamentals Si es consideren establiments 
comercials: 
- En establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús, i de 
120 m2 < superfície construïda  
≤ 750 m2.  
- En altres casos, si 120 m2 < 
superfície construïda ≤ 2000 m2. 
- Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la 
Llei 3/2010.

S’exclouen les empreses 
que es dediquen a la 
producció, protecció i 
tractament de material 
vegetal i les empreses que 
es dediquen a la neteja 
de cereals de fecundació 
autògama i de lleguminoses 
per dedicar-los a la sembra.

G     Comerç a l’engròs i al detall    

  45   Venda i reparació de vehicles de motor 
i motocicletes

Només s’hi poden considerar 
els establiments comercials 
pròpiament, i no els d’ús 
industrial, als quals és aplicable el 
RSCIEI.

 

    451 Venda de vehicles de motor Si es consideren establiments 
comercials: 
- En establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús, i de 120 
m2< superfície construïda  
≤ 750 m2.  
- En altres casos, si 120 m2 < 
superfície construïda ≤ 2000 m2. 
- Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la 
Llei 3/2010.

 

    453 Venda de recanvis i accessoris  
de vehicles de motor

Si es consideren establiments 
comercials: 
- En establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús, i de 
120 m2< superfície construïda 
≤ 750 m2.  
- En altres casos, si 120 m2 < 
superfície construïda ≤ 2000 m2. 
- Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la 
Llei 3/2010.

 

7. Es modifiquen diversos apartats de l’Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de ju-
liol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que que-
den redactats de la manera següent: 

«Annex II. Activitats sotmeses a règim de comunicació
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        Comunicació prèvia Observacions

    454 Venda, manteniment i reparació  
de motocicletes, i dels seus recanvis  
i accessoris

Si es consideren establiments 
comercials: 
- En establiments situats sota 
edificis de qualsevol ús, i de 
120 m2< superfície construïda 
≤ 750 m2.  
- En altres casos, si 120 m2< 
superfície construïda ≤ 2000 m2. 
- Si es consideren establiments 
industrials, sempre que no es 
trobin inclosos a l’annex 2 de la 
Llei 3/2010.

S’exclou el manteniment  
i reparació ja regulat  
per la Llei 20/2009

H     Transport i emmagatzematge    

  49   Transport terrestre; transport per 
canonades 

   

    494 Transport de mercaderies per carretera  
i mudances 

En el cas de naus d’empreses 
de camions o furgonetes de 
logística, campes d’aparcament 
de vehicles, etc. de més de 
2 vehicles, sense magatzem 
regulador, i sempre que 
l’aparcament de vehicles no es 
trobi situat en una segona o 
més plantes sota rasant, o bé 
si es troba situat sota un edifici, 
tingui una superfície construïda 
≤ 750 m2, o bé, en qualsevol 
altre cas, tingui una superfície 
construïda  ≤ 2.000 m2.

 

  52   Emmagatzematge i activitats afins al 
transport

   

    521 Dipòsit i emmagatzematge S’exclouen els magatzems 
d’activitats afectades per algun 
dels annexos de la Llei 20/2009  
i les afectades per l’annex 2  
de la Llei 3/2010. 

 

    5221 Activitats afins al transport terrestre En el cas de l’explotació 
d’estacionaments o garatges 
per a vehicles, sempre que 
l’aparcament de vehicles no es 
trobi situat en una segona o 
més plantes sota rasant, o bé 
si es troba situat sota un edifici, 
tingui una superfície construïda 
≤ 750 m2, o bé, en qualsevol 
altre cas, tingui una superfície 
construïda ≤  2.000 m2.

 

I     Hostaleria    

  55   Serveis d’allotjament    

    551 Hotels i allotjaments similars Si el nombre de places 
disponibles és  ≤ a 20.

 

    552 Allotjaments turístics i altres de curta 
durada

Si el nombre de places 
disponibles és  ≤ a 20.
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        Comunicació prèvia Observacions

J     Informació i comunicacions 
  Se n’han d’excloure les 

activitats considerades 
industrials: es limita 
a les administratives i 
professionals.

  58   Edició    

    581 Edició llibres, periòdics i altres activitats 
d’edició 

Si la superfície construïda > 120m2 Se n’exclouen les impremtes 
que estan incloses a 
l’epígraf 181 i per tant no els 
hi és d’aplicació.

  59   Cinema i vídeo; enregistrament de so    

    592 Activitats d’enregistrament de so i edició 
musical 

Si la superfície construïda > 500m2 Si es fan enregistraments 
en directe, s’inclou en les 
activitats d’espectacles 
(CCAE 900)

N     Activitats administratives i serveis 
auxiliars 

   

  77   Activitats de lloguer    

    771 Lloguer vehicles de motor Si només es disposa de zones 
d’ús administratiu quan la 
superfície construïda > 500m2.  
Si disposen d’aparcament de 
vehicles, han de complir que :   
- L’aparcament de vehicles no 
es trobi situat en una segona o 
més plantes sota rasant, o bé 
si es troba situat sota un edifici, 
tingui una superfície construïda 
≤  750 m2, o bé, en qualsevol 
altres cas, tingui una superfície 
construïda ≤ 2.000 m2.

 

  79   Activitats de les agències de viatges, 
operadors turístics i altres serveis de 
reserves i activitats que s’hi relacionen

   

    791 Activitats de les agències de viatges i 
operadors turístics

Si la superfície construïda > 500 m2  

    799 Altres serveis de reserves i activitats que 
s’hi relacionen

Si la superfície construïda > 500 m2  

  81   Serveis a edificis i activitats de jardineria    

    811 Serveis integrals a edificis i instal·lacions Si la superfície construïda > 500 m2  

    812 Activitats de neteja Si la superfície construïda > 500 m2  

    813 Activitats de jardineria Si la superfície construïda > 500 m2  

R     Activitats artístiques, recreatives  
i d’entreteniment 

   

  93   Activitats esportives, recreatives i 
d’entreteniment 

   

    931 Activitats esportives Si 120 m2 < superfície construïda 
≤ 500 m2.  

S’exclouen els camps de 
golf
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        Comunicació prèvia Observacions

S     Altres serveis    

  96   Altres activitats de serveis personals    

    960 Altres activitats de serveis personals    

    9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de 
pell 

Si es tracta de bugaderia no 
industrial : si 120 m2 < superfície 
construïda ≤ 750 m2.  

No s’inclouen les bugaderies 
industrials o no comercials 
que són aquelles que no 
presenten botiga oberta 
al públic i es dediquen a 
netejar grans lots de roba 
provinents d’un sol client, i 
els seus clients principals 
no són particulars.

    9602 Perruqueria i altres tractaments de 
bellesa 

Establiments situats sota edificis 
de qualsevol ús, i de 120 m2 < 
superfície construïda ≤ 750m2.   
En altres casos, si 120 <  
superfície construïda ≤ 2000 m2.

 

    9604 Activitats de manteniment físic Si 120 m2 < superfície construïda 
≤ 500 m2.  

 

    9609 Altres activitats de serveis personals no 
classificades en altres apartats

Establiments situats sota edificis 
de qualsevol ús, i de 120 m2 < 
superfície construïda ≤ 750m2.   
En altres casos, si 120 <  
superfície construïda ≤ 2000 m2.

Se n’exclouen les pompes 
fúnebres i activitats 
relacionades. Se n’exclouen 
les gosseres regulades per 
la Llei 20/2009

Article 80. Modificació del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials
1. S’afegeix una lletra j) a l’article 5 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 

d’ordenació dels equipaments comercials, amb el text següent: 
«j) Parcel·la aïllada: aquella parcel·la que no té cap llinda comuna amb cap altra 

parcel·la d’aprofitament privat i que està envoltada, en tot el seu perímetre, per siste-
mes urbanístics públics.»

2. Es modifica el punt 1 de l’article 14, del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1. En projectes que admetin l’ús comercial i per tal de garantir-ne aquest ús, 
l’ajuntament ha de vetllar pel compliment d’alguna d’aquestes dues condicions: 

a) Abans de l’atorgament de la llicència d’obres, que la persona sol·licitant disposi 
de la llicència comercial, atorgada per la direcció general competent en matèria de 
comerç, quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb el que estableix aquest Decret 
llei o

b) Abans de l’obertura de l’establiment, que la persona sol·licitant hagi presentat 
la comunicació juntament amb la documentació corresponent que es detalla en els 
articles 17 i 18.»

3. Es modifica l’article 17 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 17. Objecte i òrgan competent
1. Estan sotmeses a aquest règim de comunicació: 
Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d’activitat d’establiments 

comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 
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400 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan 
siguin inferiors a 2.500 metres quadrat de superfície total de venda després de l’am-
pliació, llevat de les excepcions previstes a l’article 9, que requereixen llicència co-
mercial.

Les noves implantacions, els canvis d’activitat d’establiments comercials singu-
lars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 400 
metres quadrats i inferior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan si-
guin inferiors a 5.000 metres quadrats de superfície de venda total després de l’am-
pliació.

Els canvis de titular i les remodelacions dels establiments comercials individuals 
o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800 metres quadrats.

2. Les comunicacions relatives a noves implantacions, ampliacions i canvis d’ac-
tivitat d’establiments comercials individuals o col·lectius esmentades a l’apartat 1 
d’aquest article, s’efectuen d’acord amb el previst a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa, de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Les comuni-
cacions relatives als establiments no inclosos als annexes 1 i 2 de l’esmentada Llei 
16/2015 també es presenten a la finestreta única empresarial FUE a través dels ca-
nals de comunicació que en cada moment s’habilitin. En tots els casos aquestes 
comunicacions han de ser trameses a la direcció general competent en matèria de 
comerç en el termini màxim d’un mes.

3. Les comunicacions relatives a canvis de titular i remodelacions que es regulen 
per l’article 14 de la Llei 16/2015 que facin referència a establiments amb una su-
perfície de venda igual o superior a 800 metres quadrats es presenten a la finestreta 
única empresarial FUE a través dels canals de comunicació que en cada moment 
s’habilitin i han de ser trameses a la direcció general competent en matèria de co-
merç en el termini màxim d’un mes.»

4. Es modifica l’article 18 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 18. Documents annexos a la comunicació
1. La comunicació prevista en l’article 17 ha d’anar acompanyada, d’acord amb 

el previst en l’article 13.1.b de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, del projecte tècnic 
justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a 
accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, del certificat del 
tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat 
i del certificat d’acte de comprovació en matèria d’incendis, si l’establiment comer-
cial està inclòs en els supòsits previstos a l’annex 1 la Llei 3/2010, de 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraes-
tructures i edificis.

2. A efectes de compliment d’aquest Decret Llei, el projecte tècnic a que es fa 
esment en l’apartat anterior haurà de contenir com a mínim següent documentació 
gràfica: 

a) Plànol de situació.
b) Plànol de la planta de l’establiment on consti la superfície de venda amb la 

distribució de l’oferta comercial.
c) Plànol on consti la dotació de l’aparcament amb la distribució de les places 

d’aparcament. En cas que estigui justificada una rebaixa de places d’aparcament, cal 
disposar del corresponent informe justificatiu municipal.»

5. Es modifica el punt 1 de l’article 25 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1. D’acord amb el procediment previst a l’article 7 de la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa, de l’Administració de la Gene-
ralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, corres-
pon a l’administració local i al departament competent en matèria de comerç de la 
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Generalitat de Catalunya el control i verificació del compliment dels preceptes con-
tinguts en aquest Decret llei en relació als establiments comercials amb una superfí-
cie de venda inferior a 2.500 metres quadrats i correspon al departament competent 
en matèria de comerç en relació als establiments comercials amb una superfície de 
venda igual o superior a 2.500 metres quadrats.»

6. S’afegeix una lletra, la f), en l’apartat 1, de l’article 29 del Decret llei 1/2009, 
22 de desembre, amb el text següent: 

«f) Incomplir els criteris de localització continguts en aquest Decret llei per es-
tabliments de fins a 799 metres quadrats de superfície de venda»

7. S’afegeix una lletra, la i), en l’apartat 2, de l’article 29 del Decret llei 1/2009, 
22 de desembre, amb el text següent: 

«i) Incomplir els criteris de localització continguts en aquest Decret llei per es-
tabliments amb una dimensió igual o superior als 800 metres quadrats de superfície 
de venda i fins a 2.499 metres quadrats de superfície de venda.» 

8. S’afegeix una lletra, la f), en l’apartat 3, de l’article 29 del Decret llei 1/2009, 
22 de desembre, amb el text següent: 

«f) Incomplir els criteris de localització continguts en aquest Decret llei per es-
tabliments amb una dimensió igual o superior als 2.500 metres quadrats de super-
fície de venda»

Article 81. Modificació del Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 32 del Decret legislatiu 4/2002, de 24 de 

desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, 
que resta redactat de la manera següent: 

«3. L’Institut Català de Finances farà arribar a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament, a través del conseller competent en matèria d’eco-
nomia i finances, durant el primer semestre de cada any, informació agregada i 
sumària de l’exercici anterior al respecte de les característiques i el volum de les 
operacions de préstec i aval que s’han fet, la incidència sectorial i territorial que te-
nen i els resultats de la gestió.»

Disposicions addicionals 

Primera. Devolució del cànon sobre la disposició controlada de residus 
industrials
Les persones que es trobin en el supòsit de l’article 16 undecies de la Llei 8/2008, 

de 10 de juliol, en la redacció introduïda per l’article 1 d’aquesta Llei, i que hagin 
satisfet el cànon sobre la disposició controlada de residus industrials abans de l’en-
trada en vigor de la present Llei tenen dret a la devolució de les quantitats satisfetes 
en els termes següents: 

a) La devolució s’efectuarà a instància de part i sempre que s’acrediti fefaentment 
que s’ha satisfet el cànon.

b) La sol·licitud es pot presentar dins d’un termini d’un mes des de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

c) El termini per retornar els imports pagats per aquest concepte és de dos mesos 
a comptar de la presentació de la sol·licitud.

d) El dret a la devolució només meritarà interès, transcorregut el termini esta-
blert en l’apartat anterior.
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Segona. No exigibilitat de deutes en concepte de cànon de l’aigua a 
ens locals en supòsits de rescat o intervenció del servei d’abastament 
d’aigua o de nova recepció de la xarxa d’abastament d’aigua potable
No són exigibles als ens locals els deutes tributaris pel concepte de cànon de l’ai-

gua i sancions tributàries associades què a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei 
restin pendents de pagament per part de les entitats prestadores des servei de submi-
nistrament domiciliari d’aigua, quan, per raons d’interès públic, procedeixin, com a 
molt tard l’any 2017, al rescat o intervenció d’aquest servei o concessió o a la recep-
ció de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la urbanització o desenvolupament 
urbanístic el subministrament del qual ha generat el deute, amb independència de la 
seva obligació de compliment de les mesures cautelars que es dictin en el procedi-
ment executiu que se segueixi en relació amb l’entitat deutora principal.

Tercera. Condicions de reintegració a l’Administració de la Generalitat 
de determinats imports corresponents a liquidacions provisionals de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
1. En els supòsits en què les entitats locals, davant de la no realització, per desis-

timent de l’Administració de la Generalitat, d’una construcció, instal·lació o obra 
projectada dins dels seus termes municipals, de conformitat amb el text refós de la 
Llei d’hisendes locals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, hagin de 
reintegrar a l’Administració de la Generalitat els imports que aquesta hagués abo-
nat en concepte de liquidació provisional a compte de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, el departament de la Generalitat competent en matèria d’eco-
nomia i hisenda podrà condonar, de manera total o parcial, el pagament dels inte-
ressos de demora que resultin d’aplicació en el cas que aquelles haguessin sol·licitat 
l’ajornament o el fraccionament del deute.

2. A aquests efectes, les entitats locals hauran de justificar l’existència de difi-
cultats econòmiques financeres que els impedeixi de forma transitòria fer front al 
deute.

3. Amb la tramitació prèvia del procediment corresponent, la persona titular del 
departament de la Generalitat competent en matèria d’economia i hisenda dictarà 
resolució motivada atorgant o no l’ajornament o el fraccionament i decidint els ter-
minis de pagament, amb la determinació dels interessos de demora que correspon-
guin, els quals podran ser condonats totalment o parcial, de conformitat amb les 
previsions dels apartats anteriors.

Quarta. Aplicació Decret 108/2012
Mentre no s’aprovin les disposicions de desplegament de la societat anònima que 

es creï per substituir l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, serà 
d’aplicació el que es disposa al decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, es-
tructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
en tot allò que no s’oposi a la present Llei.

Cinquena. Habilitació de les administracions públiques competents en 
matèria de serveis socials
S’habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis so-

cials perquè puguin accedir, sense el consentiment previ de les persones interes-
sades, al nom i cognoms i al codi d’identificació personal (CIP-AUT) assignat pel 
Servei Català de la Salut, que es troben inclosos en el «Registre central de persones 
assegurades» del departament competent en matèria de salut, amb la finalitat d’in-
tercanviar informació entre el Sistema Públic de Serveis Socials i el Sistema Públic 
de Salut en aquells casos en què la normativa vigent ho permeti, quan sigui neces-
sari per atendre les persones de forma integral, abordant de forma coordinada les 
seves necessitats assistencials, socials i de salut.
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Sisena. Pla de gestió del risc dels càmpings
Per a poder mantenir l’activitat dels càmpings legalment implantats a l’entrada 

en vigor d’aquesta llei que, d’acord amb la legislació sectorial, estiguin situats en 
zones de risc d’inundació que puguin produir danys greus a les persones o els béns, 
els titulars han d’elaborar un pla de gestió del risc i costejar i, si s’escau, executar les 
mesures correctores que siguin necessàries per a prevenir els danys de conformitat 
amb el pla especial urbanístic tramitat amb aquesta finalitat.

Setena. Mecanismes de col·laboració interadministrativa per a 
l’intercanvi electrònic de les dades de caràcter personal de les 
persones usuàries del sistema de transport públic per a la tramitació, 
validació i verificació electrònica de títols de transport públic de 
tarifació social
Amb l’objecte de tramitar, validar i verificar electrònicament els títols de trans-

port públic de tarifació social, es faculta les administracions titulars dels serveis que 
integrin els títols de transport de tarifació social i les empreses operadores que pres-
ten algun dels serveis integrats, a convenir el mode per intercanviar-se electrònica-
ment les dades de caràcter personal de les persones usuàries del servei de transport 
públic imprescindibles per a la tramitació, validació i verificació electrònica del títol 
de tarifació social, que siguin necessàries per a l’exercici de les respectives funcions 
en la gestió del títol. Això sens perjudici que es doni compliment a qualsevol altre 
requeriment que exigeix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.

Vuitena. Règim jurídic del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies  
de la Informació
1. El CTTI gaudeix de plena autonomia econòmica i financera en el desenvolu-

pament de les seves activitats fundacionals i estatutàries d’acord amb les disponibi-
litats pressupostàries i els objectius establerts, i inclou, la plena capacitat de gestió, 
la política de recursos humans, el règim d’imputació dels resultats i qualsevol altra 
funció que sigui necessària per a garantir l’acompliment de les seves finalitats i la 
consecució dels seus objectius.

2. En el contracte programa s’inclouran els objectius i les condicions per les 
quals es podrà preservar la continuïtat o la pèrdua de l’autonomia de gestió.

3. Ateses les funcions específiques que té encomanades el CTTI no li són aplica-
bles les normes sobre despeses de personal, les restriccions a la contractació, ni al-
tres mesures limitatives destinades específicament al conjunt del sector públic de la 
Generalitat, en els termes que s’estableixin en el contracte programa, sens perjudici 
del compliment de la legislació bàsica.

4. La supervisió i el control sobre l’activitat econòmica, financera i de gestió del 
CTTI es portarà a terme pel sistema d’auditoria externa, amb caràcter anual, d’acord 
amb la normativa vigent.

Novena. Contracte programa del Centre de Telecomunicacions  
i Tecnologies de la Informació
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’ads-

cripció i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació han d’esta-
blir un contracte programa de vigència pluriennal que ha d’incloure, com a mínim, 
els acords presos de finançament de l’activitat desenvolupada per l’entitat i assumits 
pel conjunt de l’Administració de la Generalitat durant els anys de vigència del con-
tracte programa, la definició anual dels objectius que s’han d’assolir, la previsió dels 
resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control d’avaluació a què 
l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte programa.
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2. El contracte programa ha de contenir, entre altres, les mesures que permetin 
disposar d’un marc de finançament estable i sostenible per a l’empresa, inclòs el 
tractament adequat del seu endeutament a llarg termini, i gestionar-ne els recursos 
humans de manera que asseguri el dimensionament correcte de la plantilla pel que 
fa al nombre i l’especialització dels seus efectius, la seva retribució i les necessitats 
organitzatives derivades de l’evolució del servei.

3. El Govern, d’acord amb el que estableix l’article 36 del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre, i mitjançant el contracte programa a què fa referència l’apartat 1, pot 
comprometre despeses de caràcter pluriennal subjectes a l’assoliment dels objectius 
establerts en el mateix contracte programa, que ha d’ésser aprovat pel Govern en el 
termini de tres mesos a comptar des de la publicació de la present llei.

Desena. Modificació i resolució de contractes públics
1. Als efectes del que disposa la legislació de contractes del sector públic, les 

modificacions de contractes administratius que es duguin a terme durant l’exercici 
pressupostari de 2016 derivades de l’aplicació de les mesures d’estabilitat pressupos-
tària es fan per raons d’interès públic.

2. Els plecs de clàusules administratives de les noves contractacions han d’incor-
porar les previsions requerides per la legislació de contractes del sector públic res-
pecte de l’eventual modificació o resolució contractual amb motiu de l’aplicació de 
les mesures d’estabilitat pressupostària que corresponguin.

Onzena. Altres mesures en relació amb l’Institut Català de Finances
1. Es confereixen a l’Institut Català de Finances les tasques d’execució dels ins-

truments financers del Programa Operatiu de Catalunya FEDER 2014-20 (Decisió 
CE 2015-894) en els termes previstos en l’article 38.4 del Reglament (UE) núm. 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell i se l’habilita perquè desenvolupi les 
mesures oportunes per assegurar la bona gestió dels instruments financers de l’es-
mentat Programa.

2. Ateses les funcions específiques que té encomanades l’Institut Català de Fi-
nances, no li són aplicables les normes sobre despeses de personal, les restriccions 
a la contractació, ni altres mesures limitatives destinades específicament al conjunt 
del sector públic de la Generalitat, en els termes que s’estableixin pel govern, sens 
perjudici del compliment de la legislació bàsica.

Dotzena. Perllongament en el servei actiu
La concessió per l’òrgan competent, del perllongament de la permanència en el 

servei actiu, regulada en el apartat 3 de l’article 38 de la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pú-
blica, aprovada pel decret legislatiu 1/1997, requerirà de l’informe preceptiu previ 
de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.

Disposicions transitòries 

Primera. Aplicació del que estableixen els apartats 4 i 5 de l’article 74 
del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya
El que estableixen els apartats 4 i 5 de l’article 74 del Text refós de la legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de no-
vembre, en la redacció donada per l’article 5 d’aquesta Llei, és aplicable a partir de 
l’1 de juny de 2018.
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Segona. Taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta 
No és exigible la taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta en 

el cas que un conveni urbanístic vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estableixi 
clàusules específiques d’exigibilitat i pagament de les despeses d’urbanització rela-
tives a les infraestructures de sanejament a càrrec de les actuacions urbanístiques 
corresponents.

Tercera. No exigibilitat del cànon de l’aigua a usos industrials efectuats 
per les entitats subministradores que facturin menys de 20.000 mestres 
cúbics anuals
Durant les anualitats 2016, 2017 i 2018 no s’exigirà a les entitats subministrado-

res que facturin menys de 20.000 metres cúbics anuals, el cànon de l’aigua corres-
ponent als usos d’abastament fet a través de les xarxes bàsiques, i, en general, l’abas-
tament en alta d’altres serveis públics de distribució d’aigua potable.

Quarta. Període transitori per a obtenir la certificació d’avaluació 
positiva de les funcions de gestió clínica de l’Institut Català de la Salut
Els professionals que tinguin encomanades funcions de gestió clínica que no ha-

gin estat avaluats disposen de quatre mesos per iniciar el procediment per obtenir el 
certificat d’avaluació positiva a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma. Idèntica 
obligació tindran els professionals amb funcions de gestió clínica avaluats més enllà 
de 3 anys i 8 mesos abans de la data d’entrada en vigor.

Els termini per resoldre i notificar els procediments per a obtenir el certificat 
d’avaluació positiva previstos en aquesta disposició transitòria és de 18 mesos comp-
tadors des de la data de presentació de les sol·licituds d’inici del procediment.

Resten exclosos de les previsions previstes als apartats anteriors les persones que 
tenen assignades funcions de cap de servei i de cap de secció als quals els són d’apli-
cació les previsions de la disposició addicional quarta, punt 2, de la Llei 2/2014, de 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Cinquena. Atribucions de fons a les entitats locals de la part catalana 
de les conques intercomunitàries
L’Agència Catalana de l’Aigua realitza atribucions de fons a les entitats locals 

de la part catalana de les conques intercomunitàries, prèvia sol·licitud d’aquestes 
entitats, mentre no s’executin les instal·lacions de sanejament de les seves aigües 
residuals previstes a la planificació hidrològica, amb l’objecte de finançar l’import 
corresponent a l’increment que per aquesta causa s’apliqui al cànon de control d’abo-
caments dels exercicis 2015 i següents.»

Sisena. Plans especials de protecció del medi natural
1. Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge en tràmit en el 

moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei es continuen regulant per la Llei d’espais 
naturals en la redacció aplicable quan es van aprovar inicialment.

2. Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge aprovats 
d’acord amb la redacció anterior de la Llei d’espais naturals, s’han d’adaptar a les 
modificacions que estableix aquesta Llei quan es revisin o modifiquin. La revisió 
o modificació s’han de dur a terme mitjançant l’elaboració i aprovació d’un pla de 
protecció del medi natural i del paisatge de conformitat amb la redacció de la Llei 
d’espais naturals que dóna aquesta Llei.

Setena. Institut Geològic de Catalunya
Fins que no s’aprovi el decret que desenvolupi el traspàs de la predicció de risc 

d’allaus, el personal laboral de l’Institut Geològic de Catalunya que desenvolupi les 
tasques previstes en l’apartat m) de l’article 3 de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, 
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de l’Institut Geològic de Catalunya continuarà adscrit a l’esmentat Institut i serà re-
tribuït amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris, sota la dependència funcional 
del Servei Meteorològic de Catalunya.

Vuitena. Efectes de l’autorització del nou règim jurídic del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
Les actuacions en matèria de personal dutes a terme pel CTTI que derivin de 

l’Acord del Govern GOV/144/2011, de 18 d’octubre, pel qual s’encarrega al CTTI la 
provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l’Administració de la Genera-
litat i del seu sector públic, s’adeqüen a l’establert en l’apartat tercer de la disposició 
addicional Vuitena d’aquesta Llei, sempre que es respecti el règim retributiu esta-
blert.

Novena. Règim transitori de la Fundació Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya 
Fins a l’efectiva constitució i completa posada en marxa de l’Agència, la Fun-

dació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya seguirà exercint les seves 
funcions a través dels mitjans tècnics, personals i actius propis. La Fundació Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya iniciarà el procediment de dissolució 
en el moment de constitució de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i aquesta 
acceptarà els béns, els drets i les obligacions que li cedeixi la fundació

El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència de ciberseguretat 
de Catalunya, estigui prestant serveis a la Fundació Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya s’integrarà a l’Agència pel mecanisme de successió d’empresa, 
en la forma prevista en la normativa laboral corresponent.

Disposicions derogatòries
Es deroguen els preceptes següents: 
a) Es deroga l’apartat 4 de l’article 17 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 

b) Es deroga la disposició addicional segona de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, 
de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació 
comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda 
per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear 

c) Es deroga l’article 6 del Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat

d) Es deroga el capítol VI del títol IX del Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya que regula la taxa per la inscripció a les proves per a l’acreditació d’uni-
tats de competència 

e) Es deroga el capítol VIII del títol XII del Decret legislatiu 3/2008, del 25 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generali-
tat de Catalunya, que regula la taxa per l’homologació de trofeus de caça 

f) Es deroguen les lletres c bis i c ter de l’article 72.3; l’apartat 2 de la disposició 
transitòria quarta i la disposició transitòria quarta bis de la Llei 7/2011, del 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres 

g) Es deroga la disposició final sisena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

h) Es deroga la disposició transitòria primera del Decret 7/2012, de 10 de gener, 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
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i) Es deroguen les lletres e i f de l’article 4.1; les lletres a, b, c i d de l’article 15; 
la lletra b de l’article 17 i la lletra f de l’article 18 dels Estatuts de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, aprovats pel Decret 198/2013, de 23 de juliol.

j) Es deroguen els apartats 2 i 3 de l’article 7 i l’article 9 dels Estatuts del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts, aprovats pel Decret 40/2009, de 10 de març.

k) Es deroga la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 21/2001, de 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives.

l) Es deroguen la lletra k) de l’apartat 4 de l’article 56; l’apartat 3 de l’article 58, 
la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 60 i la disposició addicional tercera del Decret 
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carre-
teres.

ll) Es deroga l’apartat 9 de l’article 36 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol 

m) Es deroga l’article 16 de Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les profes-
sions de l’esport 

n) la disposició addicional primera de la Llei 16/1984, de 20 de març, de l’Estatut 
de la funció interventora 

ñ) Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que 
estableix aquesta llei, s’hi oposin o hi resultin incompatibles.

Disposicions finals 

Primera. Constitució Agència Ciberseguretat de Catalunya
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’ha de constituir, aprovar els esta-

tuts per part del Govern i les normes necessàries pel seu desplegament, en el termini 
d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, així com adscriure a aquesta 
els béns de domini públic.

2. S’autoritza el Govern perquè porti a terme les modificacions pressupostàries i 
patrimonials necessàries per a traspassar a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
els recursos de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Així 
com s’autoritza als representants de l’Administració de la Generalitat en els òrgans 
de govern de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, a rea-
litzar tots els actes que siguin necessaris als efectes de la seva dissolució i liquidació.

Segona. Habilitació per la refosa dels respectius Annexos I i II de la 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
S’autoritza el conseller competent en matèria d’empresa perquè en el termini 

de tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
d’aquesta Llei, dicti una ordre en la qual s’aprovi el text refós de l’Annex I i de l’An-
nex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, per tal de facilitar la seva comprensió, vistes les modificacions 
produïdes en diferents apartats dels esmentats Annexos per aquesta Llei, i en aten-
ció a les disposicions aprovades pel Parlament de Catalunya que afecten la matèria 
objecte de la refosa

Tercera. Entrada en vigor 
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, llevat de: 
a) La modificació del segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 71 del text refós de 

la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, 
de 4 de novembre, prevista en aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2017 
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b) La modificació de l’article 37 del Text refós de la Llei del patrimoni, serà 
d’aplicació en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de la present Llei.

Antecedents del Projecte de llei
1. Text de la disposició
2. Memòria general
3. Oficis secretaris generals
4. Propostes de l’articulat de l’Avantprojecte de l’avant projecte de Llei
5. Memòria d’avaluació d’impacte i informe de l’Institut Català de les Dones
6. Tramesa documentació Avantprojecte de llei al CTESC
7. Informes Agència Catalana de Protecció de Dades
8. Memòria d’observacions
9. Informe Assessoria Jurídica
10. Certificat secretari del Govern d’aprovació per part del Consell Tècnic de 

l’Avantprojecte de llei

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu 
del Parlament.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 28031).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari, i no 
prorrogables.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 25.05.2016 al 
31.05.2016).
Finiment del termini: 01.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.
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