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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal- 
Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014
256-00018/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 173
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290-00008/11
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  186

Control del compliment de la Resolució 53/XI, sobre el compliment de la Moció 
211/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més 
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  187
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Coloma, a Santa Coloma de Gramenet
290-00045/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  190

Control del compliment de la Resolució 59/XI, sobre la construcció de l’Escola Pi-
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  191
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del professorat
290-00048/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  191
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  192
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290-00050/11
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Control del compliment de la Resolució 63/XI, sobre la construcció de l’Escola Bosc 
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290-00051/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  193

Control del compliment de la Resolució 65/XI, sobre el garantiment de les beques 
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290-00053/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  193
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290-00106/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  195

Control del compliment de la Resolució 176/XI, sobre el tancament de línies de P3 
a Martorell
290-00163/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  196

Control del compliment de la Resolució 180/XI, sobre el tancament de línies de P3 
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  197

Control del compliment de la Resolució 203/XI, sobre la concertació de les places 
de la residència per a gent gran de Batea
290-00188/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  197
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari i l’atenció de 
les urgències i emergències mèdiques
390-00017/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 198
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre les raons per les quals el Departament no 
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355-00039/11
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355-00044/11
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Substanciació 203
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4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
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electorals del 27 de setembre de 2015
385-00001/11
Compareixença del Parlament 203
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3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya
200-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP CSP; GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 34872; 34873; 34879; 34912).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.09.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 34397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

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 2 d’agost de 2016, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova l’Avantprojecte de 

llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, i s’autoritza el conse-
ller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 2 d’agost de 2016.

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes  
i continentals

Preàmbul

I
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre els ports situats al 

territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general, en virtut 
del previst en l’article 140 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Aquesta competència inclou en tot cas el règim jurídic, la planificació i la gestió 
de tots els ports i instal·lacions portuàries; la gestió del domini públic necessari per 
a prestar el servei; el règim econòmic dels serveis portuaris, especialment les potes-
tats tarifària i tributària; així com la delimitació de la zona de serveis dels ports i 
la determinació dels usos, els equipaments i les activitats complementàries dins del 
recinte portuari.

L’Estatut reforça, així, la competència exclusiva que l’article 9.15 de l’anterior Es-
tatut de 1979 atribuïa a la Generalitat en aquesta matèria i a l’empara de la qual es 
va aprovar la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, la primera manifes-
tació normativa en aquesta matèria, que es va promulgar en desenvolupament de la 
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competència assumida en l’Estatut, per constituir el marc d’ordenació tant dels ports 
gestionats directament per l’Administració de la Generalitat, com dels construïts i 
explotats en règim de concessió administrativa.

La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, va ser completada mitjan-
çant el Reglament de policia portuària, aprovat pel Decret 206/2001, de 24 de ju-
liol, el Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya aprovat pel Decret 258/2003, de 21 d’octubre, i el Reglament de marines 
interiors de Catalunya, aprovat pel Decret 17/2005, de 8 de febrer; normes totes elles 
que constitueixen el corpus legislatiu portuari.

Aquest conjunt de normes ha ordenat el sistema portuari català durant els úl-
tims anys. Encara que, en termes generals, els seus resultats poden qualificar-se de 
satisfactoris, en l’actualitat, existeixen importants raons que aconsellen reformar el 
règim jurídic dels ports catalans, amb la finalitat d’optimitzar aquest sector clau de 
les nostres infraestructures.

En primer lloc cal fer esment a les circumstàncies territorials, econòmiques i so-
cials, derivades del fet que Catalunya té una important vinculació amb el mar, mate-
rialitzada en l’existència de ports esportius, pesquers, comercials, industrials i mix-
tos, amb un important desenvolupament econòmic vinculat al turisme de qualitat.

En tots aquests àmbits existeixen dades objectives que revelen la transformació 
soferta pel sector portuari des de l’aprovació de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, amb 
especial incidència en el fet que actualment cal donar prioritat a la prestació de ser-
veis respecte a la construcció de noves infraestructures.

A tall d’exemple, la necessitat d’un tractament adequat de la nàutica esportiva, 
sense dubte un element dinamitzador turístic del país, se situa com un factor estra-
tègic en els propers anys, que requereix d’una acció tendent a potenciar i optimitzar 
la utilització dels espais portuaris i la seva rendibilitat, amb una gestió adequada que 
permeti incrementar el nombre d’operadors i de persones usuàries que desenvolupin 
activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.

El tràfic portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de 
canvi. Un significatiu descens de les captures de pesca fresca descarregades en els 
ports catalans ha motivat un procés integral de modernització de les llotges pesque-
res, dirigit i coordinat per l’Administració portuària catalana per tal d’aportar valor 
al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a 
l’interès del sector pesquer.

Respecte als tràfic portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers 
anys, el nombre total de persones passatgeres i de mercaderies que ha transitat pels 
ports catalans ha evolucionat molt positivament, de forma que aquestes infraestruc-
tures portuàries poden esdevenir un instrument rellevant en el desenvolupament 
econòmic del país, pel que suposen d’aportació a l’economia productiva.

Aquest increment generalitzat de l’activitat econòmica als ports catalans ha por-
tat aparellada una major presència de la iniciativa privada en aquestes infraestructu-
res, el que ha provocat una millora en la quantitat i qualitat dels serveis i activitats 
oferts al públic i un reforç notable en els nivells de competència.

D’altra banda, en aquest període també s’han produït canvis de caràcter quali-
tatiu en els tràfics portuaris associats al vaixell, les persones passatgeres i la mer-
caderia.

En efecte, les instal·lacions portuàries catalanes comencen a ser destí i base 
d’embarcacions d’esbarjo de grans eslores, entre els 20 i 60 metres, que representen 
un mercat que, fins a dia d’avui, era aliè als ports catalans. La presència d’aquest ti-
pus d’embarcacions exigeix realitzar importants obres de remodelació en les nostres 
infraestructures portuàries per satisfer aquesta incipient demanda.

Així mateix, els ports catalans són un punt de referència en el mercat internacio-
nal de creuers turístics. Aquesta nova modalitat de tràfic portuari reclama dotar els 
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ports catalans d’estacions marítimes modernes i segures per donar un servei eficient 
a les persones passatgeres.

I, també, el transport de mercaderies es consolida progressivament en els ports 
comercials, la qual cosa, sens dubte, ha de provocar noves necessitats d’espai per a 
les empreses del sector.

Aquesta suma de circumstàncies aconsella reformar la legislació portuària cata-
lana per afrontar els nous desafiaments que presenta aquest sector i reforçar la con-
cepció dels ports com operadors econòmics i prestadors de serveis.

La reforma i actualització del corpus legislatiu català en matèria portuària s’ins-
criu també en un context de canvi que la fan necessària i inajornable.

És el cas, a tall d’exemple, de la regulació de les tarifes per serveis portuaris; 
com a conseqüència de la doctrina elaborada pel Tribunal Constitucional sobre el 
concepte de prestació patrimonial de caràcter públic i les seves relacions amb el 
principi de reserva de llei, es va promulgar el Text articulat de les taxes aplicables 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, que regula les prestacions esmen-
tades d’acord amb els conceptes i principis rectors del dret tributari, el contingut del 
qual s’incorpora, a mode de codificació, pràcticament de forma íntegra, en aquesta 
llei.

En aquest mateix ordre de coses altres reformes normatives, que afecten a matè-
ries tan vinculades amb l’ordenació del ports com són les relatives al patrimoni de 
les Administracions Públiques, la contractació pública, la protecció del medi am-
bient i la seguretat dels ports, especialment les promulgades a nivell europeu, han 
superat el marc establert a la Llei 5/1998, de 17 d’abril.

II
En l’àmbit portuari, la promulgació d’aquesta llei ha de permetre actualitzar els 

principis de la política portuària de la Generalitat, adequant-los a la realitat present 
i projectant-los a la futura, de forma que resti garantida una adequada ordenació de 
la matèria.

A aquest respecte els objectius de l’ordenació portuària a Catalunya són, en pri-
mer lloc, i amb caràcter general, l’articulació d’un sistema portuari català adaptat a 
les noves realitats socioeconòmiques, de forma que les infraestructures portuàries 
es posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país.

En segon terme, el de fixar un règim jurídic contractual adequat pel foment de 
les inversions en les infraestructures i els serveis portuaris sense perdre de vista la 
necessitat de simplificar, des del punt de vista administratiu, la relació entre els ope-
radors del sector i l’Administració portuària.

En aquesta mateixa línia d’actuació és un objectiu de la llei l’establiment de me-
sures que impulsin la promoció de les activitats nàutiques, d’esbarjo i esportives.

I, en darrer terme, però no per això menys important, ans al contrari, la llei as-
pira a garantir la sostenibilitat ambiental de les infraestructures portuàries i de les 
activitats que s’hi desenvolupen.

III
La llei, amb 246 articles, s’estructura sistemàticament en quatre llibres, dividits 

en els seus corresponents títols, capítols i seccions: un primer que conté les dispo-
sicions generals, el segon, dedicat al Sistema Portuari, el tercer, que regula el trans-
port en aigües marítimes i continentals i un quart que recull el règim de policia i 
sancionador.

La part final conté onze disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, 
una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

IV
El llibre primer, relatiu a les disposicions generals, conté un dels elements més 

innovadors de la llei; es tracta del concepte de sistema portuari, configurat per totes 
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les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya i els serveis i ac-
tivitats regulats a la llei, en tant que prestacions que s’ofereixen al públic per satisfer 
les operacions i les necessitats marítimes i portuàries.

Aquesta categorització, en termes de sistema, al marge de coadjuvar a definir 
amb precisió el propi àmbit d’aplicació de la llei, pel que fa la seva vessant portuària, 
dota a les infraestructures i els serveis portuaris d’un element cohesionador, a l’ho-
ra que vertebrador de les polítiques que es projecten sobre aquest sistema portuari.

L’àmbit d’aplicació de la llei es completa amb la referència als serveis de trans-
port en aigües marítimes i continentals prestats a títol onerós mitjançant embar-
cacions dotades de mitjans mecànics de propulsió, que transcorri íntegrament per 
Catalunya.

Un altre dels elements a destacar en aquest llibre primer és l’enumeració dels 
objectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en matèria de 
ports i transport de persones passatgeres en aigües marítimes i continentals, en els 
termes que s’han enunciat en aquesta exposició de motius.

Finalment, cal fer menció a un altre dels aspectes que la llei aporta com a nove-
tat; es tracta del fet que els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb 
el nivell i la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen.

Es tracta, en suma, d’aplicar als ports esportius un sistema de classificació anàleg 
al que existeix en els establiments hotelers. Aquesta qüestió, que queda merament 
enunciada, i a resultes del que es desenvolupi reglamentàriament, ha de ser un ele-
ment dinamitzador dels ports esportius, en termes de qualitat i serveis a les persones 
usuàries, incentivant la competència entre instal·lacions d’aquestes característiques.

V
El llibre segon esdevé el nucli central de la llei, per extensió i, molt especialment, 

pel fet que configura els diferents aspectes del sistema portuari: enunciat d’acord 
amb els cinc títols en els que s’estructura, tracta de la planificació, l’ordenació i la 
construcció, de l’organització administrativa portuària de la Generalitat, del règim 
demanial i contractual, dels serveis en el sistema portuari i, finalment, del règim 
econòmic financer del sistema portuari.

Com s’ha assenyalat anteriorment, un cop consolidat un sistema portuari amb 
un nombre suficient d’infraestructures, la llei ha de posar la seva atenció no tant en 
l’eventual construcció de noves instal·lacions sinó, fonamentalment, en la seva pla-
nificació, ordenació i gestió.

Pel que fa la planificació, la llei consolida la figura del Pla de ports com l’instru-
ment per mitjà del qual es determinen les grans línies de planificació i ordenació de 
les infraestructures i els serveis del sistema portuari, en el marc de les directrius que 
estableix el planejament territorial general.

D’altra banda, pel que fa als aspectes urbanístics, el plantejament és novedós, ja 
que la llei crea la figura del Pla director urbanístic portuari, mitjançant el qual s’or-
dena la zona de servei d’un port i que participa d’una doble naturalesa, per una ban-
da urbanística però també de pla portuari.

L’organització administrativa portuària de la Generalitat es regula en el títol 
II d’aquest llibre II, que disposa que les competències en matèria de ports s’exercei-
xen mitjançant el Departament competent en matèria de ports i transports i l’entitat 
de dret públic Ports de la Generalitat, ambdós amb la consideració d’administració 
portuària.

Aquest és un altre dels elements destacables de la llei, en tant en quant es defi-
neix una nova organització administrativa portuària, que ha de fer possible la im-
plantació d’un model únic de gestió portuària, a càrrec de Ports de la Generalitat, 
sense perjudici de les especificitats pròpies que cal preveure en funció de la diferent 
tipologia portuària i de gestió.

Així mateix, es crea el Consell de Ports, com a òrgan de consulta i assessorament 
en matèria portuària adscrit al departament competent en matèria de ports, que està 
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cridat a ser l’ens que garanteixi un grau de relació permanent entre el sector i l’Ad-
ministració portuària.

El títol tercer, sota l’epígraf de règim demanial i contractual agrupa, d’una ban-
da, els preceptes que constitueixen el marc jurídic del domini públic portuari i, d’al-
tra, els contractes administratius per a la construcció d’obres públiques portuàries i 
la gestió de les infraestructures portuàries.

Pel que fa al domini públic portuari cal tenir en compte que es configura en base 
a dues premisses: la titularitat pública dels béns i la seva afectació al desenvolupa-
ment de les operacions portuàries, amb una gestió que s’ha de basar en principis 
d’eficiència i rendibilitat, sense oblidar que cal preservar la seva integritat i caracte-
rístiques naturals, en tant que inscrit en l’àmbit del domini públic marítim terrestre, 
és a dir, en un patrimoni públic natural d’alt valor ambiental.

La llei configura aquest domini públic de forma que, un cop definits els béns 
que l’integren, l’èmfasi es posa sobre la gestió d’aquest domini públic, en virtut dels 
títols demanials propis d’aquest àmbit d’actuació, com són la concessió demanial i 
l’autorització, sempre en base a criteris d’utilització rendible i eficient.

En la línia de la necessària simplificació de tràmits, s’incorpora un sistema de 
llicències i comunicacions per a l’exercici d’activitats econòmiques en les infraes-
tructures portuàries sota la premissa del seu exercici lliure i en règim de competèn-
cia real i efectiva per qualsevol persona física o jurídica que reuneixi els requisits 
establerts.

El capítol IV d’aquest títol tercer del llibre II conté les determinacions de la llei 
en matèria de contractes administratius per a la construcció d’obres públiques por-
tuàries o la gestió de les infraestructures portuàries.

El punt de partida és la consideració de les activitats regulades com a operacions 
d’obra pública o de servei públic, en els termes establerts en la llei, amb necessària 
remissió a les normes de contractació del sector públic.

Pel que fa les especialitats establertes en la llei responen a l’objectiu de fixar les 
bases d’un sistema concessional més flexible i incentivador de les inversions. Un 
dels objectius estratègics de la nova llei és el de configurar un règim concessional 
pels ports esportius i les dàrsenes esportives que, sempre en el marc de la normati-
va sobre contractes del sector públic, aporti solucions a les problemàtiques que les 
diferents conjuntures pugin generar.

A tall d’exemple, en el cas dels terminis concessionals, es preveu, tant en aquest 
àmbit contractual com en el demanial, la seva adequació no només pels casos en 
què estigui prevista en el títol concessional, sinó, especialment, quan s’aborden in-
versions rellevants per part de l’empresa gestora, i sempre per garantir la viabilitat 
de la instal·lació.

En un altre ordre de coses, mereixen especial menció els aspectes ambientals. 
D’una banda, la referència al canvi climàtic, i en concret al fet que l’Administració 
portuària, d’acord amb el que determini la normativa en aquesta matèria, pugui re-
querir a les entitats gestores de les infraestructures portuàries l’elaboració d’estudis 
tècnics sobre la modificació del clima marítim i el seu efecte sobre les infraestruc-
tures, els serveis i les operacions portuàries, i prendre les mesures que en cada cas 
resultin escaients.

I, d’altra, el tractament en l’àmbit d’aquest domini públic portuari, d’aspectes 
com els dragatges, els abocaments o la gestió dels residus i altres elements conta-
minants.

El títol quart s’ocupa dels serveis en el sistema portuari, de manera que reconfi-
gura l’actual classificació dels serveis portuaris en generals i específics, conceptua 
com generals les operacions portuàries a les quals la llei atribueix tal caràcter i la 
titularitat de les quals es reserva l’Administració portuària.

En aquest sentit, la llei també innova, en la mesura que dota del marc jurídic 
adequat a aquestes operacions portuàries, configurades com aquelles que existeixen 
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de manera permanent a totes les instal·lacions portuàries, que presta directament 
l’Administració portuària o la persona que explota la instal·lació portuària, amb in-
dependència de què siguin o no sol·licitades per les persones usuàries i que es finan-
cen directament a càrrec del pressupost de Ports de la Generalitat o mitjançant les 
quotes de manteniment en el cas de gestió indirecta.

Per la seva banda, els serveis portuaris específics es caracteritzen pel fet que 
totes les instal·lacions portuàries n’han de comptar, i que, en les instal·lacions por-
tuàries gestionades per l’Administració portuària, els presten persones físiques o 
jurídiques o entitats sense personalitat jurídica diferents de les encarregades de l’ex-
plotació portuària, sense perjudici que en circumstancies excepcionals l’Administra-
ció portuària pugui assumir la seva prestació efectiva. En qualsevol cas qui presta el 
servei és directament retribuït per la persona destinatària del servei ja que es presten 
a petició prèvia de les persones usuàries.

A destacar, en aquest sentit, la detallada regulació de serveis com els del prac-
ticatge, l’amarratge i desamarratge d’embarcacions, el remolc portuari, la recepció 
de residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de càrrega, i la càrrega, 
estiba, descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies.

Per tant, la llei defineix el règim jurídic dels serveis portuaris, les seves carac-
terístiques principals i les seves formes de prestació, reconeix la llibertat d’accés a 
qualsevol persona que disposi dels requeriments legalment establerts amb la prohi-
bició expressa d’un règim d’exclusivitat o monopoli.

Dins d’aquest títol també es regula la cessió de tota tipologia d’elements portua-
ris i el règim específic dels punts d’amarratge i en trànsit, entre altres, així com el 
xàrter nàutic.

Es tracta, en suma, en un marc d’activació econòmica, d’un element fonamen-
tal per la promoció de la nàutica esportiva, en tant que activitat sotmesa a regles de 
mercat, en la qual cal arbitrar mesures que facilitin una correcta gestió de l’oferta.

A destacar a aquest respecte que aquests contractes es regeixen pel dret privat, 
pel que fa a les relacions entre les parts contractuals, i sense perjudici de la seva sub-
jecció a la normativa vigent en matèria portuària.

En el cas concret de la cessió dels punts d’amarratge es tracta, com s’ha assenya-
lat, d’un element portuari essencial quan de nàutica esportiva es tracta, que es con-
figura en termes de dret d’ús preferent.

Quant al seu règim d’ús, la llei dóna cobertura de forma expressa a l’estada de 
les tripulacions en l’embarcació, com a complement de l’activitat principal, que és la 
navegació, sempre amb la comunicació a la direcció del port.

Per contra, la llei prohibeix de forma expressa l’ús d’artefactes per a usos habi-
tacionals, residencials, hotelers o altres tipologies d’usos i activitats turístiques, evi-
tant d’aquesta manera que es desvirtuï la finalitat per la que es posa en servei una 
infraestructura portuària.

El darrer capítol d’aquest títol quart es destina a donar cobertura a determina-
des singularitats del sector pesquer, de forma que, d’una banda, es garanteix que els 
ports amb instal·lacions portuàries destinades al sector pesquer disposin d’instal·la-
cions destinades a l’amarrament i descarrega dels productes pesquers i de les instal-
lacions destinades a la manipulació, preparació, comercialització i distribució dels 
productes pesquers.

I d’altra, que les naus de classificació i venda de peix, les tradicionals llotges, es 
configurin com a béns afectes al servei portuari de titularitat publica destinades a la 
primera venda dels productes de la pesca i centres de control i comercialització amb 
les garanties necessàries.

El règim tributari del sistema portuari establert en el Títol V d’aquest Llibre se-
gon recull en bona part el contingut del Text articulat de les taxes aplicables aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, i el fa extensiu a tot el sistema portuari. 
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Així mateix s’introdueixen algunes lleugeres modificacions per simplificar i millo-
rar la seva aplicació als diferents sectors portuaris.

Aquest règim tributari es regeix per criteris d’equitat i de suficiència financera. 
Pel que fa al primer, en la mesura que les activitats econòmiques que es desenvolu-
pen a l’empara de la llei i que, d’una manera o altra, són beneficiàries d’un aprofi-
tament privatiu o especial del domini públic o de l’activitat de l’Administració por-
tuària han d’aportar una contraprestació econòmica adequada al sistema. I pel que 
fa al segon, la suficiència financera de l’Administració portuària, rau en el fet que 
els seus ingressos li han de permetre, en règim d’autonomia econòmica, afrontar 
les despeses d’explotació, conservació, depreciació i amortització, les obligacions 
legalment exigibles, i el manteniment i la millora de les condicions mediambientals 
i de seguretat de les instal·lacions i els serveis que gestiona o presta directament, tot 
això de forma compatible amb l’obtenció d’un rendiment raonable en l’explotació 
que permeti el finançament de les inversions i les despeses destinades a la creació, 
l’ampliació i la millora de les infraestructures i les superestructures portuàries.

Per a fer-ho possible el senyal econòmic del benefici obtingut o del cost del servei 
prestat es trasllada a les persones titulars de les activitats destinatàries mitjançant 
les taxes, els cànons i altres figures regulades en el Títol V per la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic portuari així com pels serveis i activitats 
realitzades per l’Administració portuària.

I, per tal d’assolir el principi de suficiència financera de les operacions portuà-
ries, la llei preveu que els ingressos econòmics de l’Administració portuària forma-
ran part del pressupost d’ingressos de Ports de la Generalitat, de forma que aquests 
recursos estan afectats íntegrament al compliment dels objectius i finalitats de l’em-
presa en règim d’autonomia financera.

Menció especial mereix la creació de la taxa pel servei portuari de recepció 
obligatòria dels residus generats pels vaixells, aplicable a aquells vaixells o embar-
cacions que accedeixen per via marítima o fluvial a una infraestructura portuària 
de competència de la Generalitat de Catalunya, que porta causa de la Directiva 
2000/59/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre instal·lacions portuàries de 
rebuig i residus de càrrega.

Per últim, pel que fa aquest àmbit tributari, la llei també regula el cànon per pres-
tació de serveis portuaris i el desenvolupament d’activitats comercials i industrials 
amb usos lucratius. Finalment, i per a les matèries en què l’Administració portuà-
ria actua en règim de lliure competència i que les activitats no siguin de sol·licitud 
o recepció obligatòria per als particulars la llei estableix el règim jurídic dels preus 
privats corresponents.

VI
El llibre tercer de la llei conté la regulació dels serveis de transport de persones, 

el seu règim de prestació i els requisits de prestació mitjançat un sistema de comu-
nicacions prèvies.

Aquesta regulació, que porta causa de l’efectuada mitjançant la Llei 10/2000, 
de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i fluvials, es projecta 
en dos àmbits, el del transport en aigües marítimes i el del transport en aigües con-
tinentals de forma que comprèn tant els transports amb finalitats turístiques, com el 
desplaçament a llocs per fer pràctiques esportives, i, en general, qualsevol activitat 
comercial que suposi el transport de persones en embarcacions proveïdes de mitjans 
mecànics de propulsió.

En resta exceptuat del seu àmbit d’aplicació el lloguer d’embarcacions d’esbarjo, 
amb o sense patró o patrona, que no té la consideració, als efectes d’aquesta llei, de 
transport de persones.

Aquests serveis de transport de persones es classifiquen en línies regulars, que 
són les que estan subjectes a itineraris, freqüència d’escales, preus i altres condi-
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cions de transport prèviament establertes i que es presten amb una periodicitat pre-
determinada i les línies no regulars o ocasionals, que són totes aquelles que, per les 
seves característiques, no puguin considerar-se com a regulars.

En aquest àmbit regeix el principi de llibertat de prestació, en base al qual qual-
sevol persona que compleixi els requisits establerts en la llei pot exercir, i en règim 
de competència real i efectiva, els serveis de transport de persones.

La principal novetat en aquesta matèria resideix en el fet que, en un context de 
simplificació administrativa es passa d’un sistema d’autorització a un règim de co-
municació, per donar compliment a les previsions de la normativa europea.

VII
El llibre quart s’ocupa del règim de policia portuària amb la finalitat de garan-

tir l’adequat desenvolupament de les operacions portuàries i la seguretat dels espais 
portuaris, de forma que es perfecciona la tipificació de les infraccions administra-
tives, tant en l’àmbit portuari com de transport marítim, d’acord amb el principi de 
reserva de llei.

D’altra banda, sens perjudici de mantenir els aspectes generals en matèria d’ins-
pecció i vigilància, addicionalment s’especifiquen les mesures de policia portuària i 
el règim de les ordres individuals, que reforcen la potestat portuària en aquest àmbit.

La regulació es reforça en alguns aspectes com ara l’abandonament de vaixells 
i les mesures provisionals o cautelars, i s’incorporen altres qüestions com l’embar-
gament i retenció judicial o administrativa, la negativa a l’entrada i a la prestació de 
serveis i activitats i la inspecció dels serveis de transport.

VIII
La part final de la llei resta integrada per un total de deu disposicions addicio-

nals, sis de transitòries, una disposició derogatòria i dues de finals.
A destacar, en primer lloc, la disposició addicional primera, que articula un pro-

cediment de renovació de concessions i contractes per a la gestió de les infraestruc-
tures portuàries.

L’objectiu d’aquesta disposició és permetre anticipar aquest procés de renovació 
contractual sense haver d’esperar a la finalització del termini concessional, amb la 
problemàtica que en ocasions comporta aquesta.

En tot cas es garanteix que la decisió última resta en l’àmbit de l’Administració 
portuària, com no podia ser d’altra manera, ja que pot decidir si gestiona la infraes-
tructura portuària directament o indirectament, si estima necessari diferir el procés 
a una nova licitació en el moment en què finalitzi la vigència del títol administratiu 
o si opta per iniciar l’expedient de contractació corresponent.

D’altra banda, en un context de promoció de les activitats que es desenvolupen 
en l’entorn portuari, la disposició addicional tercera conté un mandat per a l’Admi-
nistració portuària, qui, amb la col·laboració de les entitats representatives del sec-
tor, ha de promoure les accions que resultin pertinents pel foment de la navegació 
esportiva, especialment la navegació a vela.

En una línia anàloga a l’anterior, la disposició addicional sisena estableix que 
l’Administració portuària ha de vetllar perquè el Sistema Portuari ofereixi un nom-
bre raonable d’amarratges destinats a la nàutica popular, entesa com la que es des-
envolupa en embarcacions que no superen els 7 metres d’eslora.

Amb la finalitat de reforçar el marc d’exercici de les funcions de policia adminis-
trativa dels espais portuaris, i, dins d’aquest, el paper de les entitats concessionàries 
que gestionen, infraestructures i serveis portuaris en els termes que estableix la llei, 
la disposició addicional cinquena atribueix la consideració d’agents de l’autoritat a 
les persones empleades de les dites entitats, quan siguin designades per a l’exercici 
de funcions internes de vigilància de l’activitat.

La disposició addicional setena és de singular importància ja que conté el marc 
jurídic d’aplicació a les marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava.
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La llei opta, a diferencia d’anteriors normes, per regular aquestes dues realitats 
portuàries de forma especifica, en tant que infraestructures portuàries singulars, si-
tuades en una urbanització marítim terrestre.

I en aquest context regulador s’atorga un important paper als ajuntaments respec-
tius, de forma que exerceixen les funcions de conservació, manteniment i vigilància 
del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos els canals o vials navegables.

Llibre primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular el sistema portuari i el transport en aigües 

marítimes i continentals.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica:
a) Al sistema portuari.
b) Al transport de persones passatgeres en aigües marítimes i continentals pres-

tat a títol onerós mitjançant embarcacions dotades de mitjans mecànics de propulsió, 
que transcorri íntegrament per Catalunya.

Article 3. Objectius
Els objectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en ma-

tèria de ports i de transport en aigües marítimes i continentals són:
a) L’articulació d’un sistema portuari que posi les infraestructures al servei de 

la promoció econòmica, industrial, logística, nàutico-esportiva, pesquera, turística 
i social del país.

b) L’organització administrativa i de gestió que es plantegi per posar-se al servei 
de les persones operadores del sector, amb especial atenció a la transparència i la 
simplificació administrativa en la relació entre aquestes persones operadores i l’Ad-
ministració portuària.

c) La fixació d’un règim jurídic contractual adequat pel foment de la col·labora-
ció público privada que es materialitzi en les inversions en les infraestructures i els 
serveis portuaris.

d) La promoció de les activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives i culturals asso-
ciades.

e) L’ordenació de la integració dels ports en el seu entorn territorial i la seva vin-
culació a la resta d’infraestructures de mobilitat.

f) La sostenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats que s’hi des-
envolupen.

g) El desenvolupament de les activitats de transport de persones passatgeres en ai-
gües marítimes i continentals de forma sostenible i segura per a les persones usu àries.

h) L’establiment d’un règim tributari del sistema portuari just i proporcionat que 
en garanteixi la viabilitat i sostenibilitat des del punt de vista econòmic financer i la 
generació de recursos susceptibles de ser reinvertits en la millora del propi sistema 
portuari.

Article 4. El sistema portuari
El sistema portuari està configurat per totes les infraestructures portuàries situa-

des en el territori de Catalunya i els serveis i activitats regulats en aquesta llei, en 
tant que prestacions que s’ofereixen al públic per satisfer les operacions i les neces-
sitats marítimes i portuàries.

Article 5. Tipologia d’infraestructures portuàries
1. Als efectes d’aquesta llei es defineixen els conceptes següents:
a) Port: conjunt d’aigües abrigades i d’aigües exteriors adjacents d’aproximació 

i fondeig, d’espais terrestres que hi són contigus i d’instal·lacions i d’accessos ter-
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restres que tenen les condicions físiques naturals o artificials i, si s’escau, d’orga-
nització necessàries per a fer les operacions pròpies de cada port i requerides, per 
raó de l’ús particular a què es destini, per la flota mercant, pesquera o esportiva i 
per les persones usuàries. Inclou les instal·lacions portuàries enteses com el conjunt 
d’obres civils d’infraestructura, d’edificació o de superestructura, com també el con-
junt d’instal·lacions mecàniques i xarxes tècniques de servei ubicades al port i des-
tinades a facilitar el tràfic portuari.

b) Instal·lació marítima menor: Conjunt d’espais, obres i instal·lacions fixes o 
desmuntables per al servei de les embarcacions, persones o càrrega que per la seva 
naturalesa menor no pot ser considerada port marítim i que ocupa espais de domini 
públic maritimoterrestre no inclosos en la zona de servei dels ports. Tenen aquesta 
consideració els embarcadors, els molls de pilons, els varadors i altres instal·lacions 
anàlogues que no formin part d’un port o no hi estiguin adscrites.

2. Els ports es classifiquen:
a) Per raó del caràcter de les aigües abrigades, en ports marítims i fluvials.
b) Per raó de l’origen de l’abric, en ports artificials i naturals, segons que re-

quereixin o no per a existir la realització d’obres d’abric. En particular, als efectes 
d’aquesta llei, són ports naturals els constituïts per les aigües abrigades per la ma-
teixa disposició natural del terreny o els parcialment abrigats que es destinen a l’an-
coratge de temporada d’embarcacions de pesca i esportives o d’esbarjo.

c) Per raó de llur ús o destinació, en ports comercials, industrials, pesquers, es-
portius i mixtos segons que es destinin, respectivament, de manera exclusiva o prin-
cipal, a una d’aquestes activitats o a diverses.

d) Per raó del nivell d’abric i de serveis que ofereixen, en ports base o d’hiverna-
da i ports de temporada.

Article 6. Elements i característiques tècniques de les infraestructures 
portuàries
Les característiques tècniques, els elements, els serveis, les activitats i altres re-

quisits que, amb caràcter mínim, han de tenir les infraestructures portuàries s’han 
de determinar per reglament, en atenció a llur naturalesa o destinació. En qualsevol 
cas, els ports de base o d’hivernada han de garantir les condicions que es determinin 
com a mínimes, durant tot l’any.

Article 7. Categories de ports esportius
Els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el nivell i la qualitat 

de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen, en els termes que es determi-
nin reglamentàriament.

Llibre segon. El sistema portuari

Títol I. Planificació, ordenació i construcció

Capítol I. Pla de ports

Article 8. Objecte i naturalesa
1. El pla de ports és l’instrument per mitjà del qual es determinen les grans línies 

de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari, 
en el marc de les directrius que estableix el planejament territorial general.

2. El pla de ports té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, i s’ha de tramitar i aprovar 
d’acord amb el que disposa aquesta norma.

3. El pla de ports s’ha de sotmetre al tràmit d’avaluació ambiental, d’acord amb 
el que estableix la legislació sectorial aplicable.
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Article 9. Contingut
Sense perjudici de la seva concreció reglamentària, el Pla de ports ha de contenir 

les determinacions següents.
a) La determinació dels objectius i les bases del Pla.
b) La prognosi estratègica de l’activitat futura, en base a un estudi de la demanda 

i de les previsions d’evolució dels diferents sectors d’activitat.
c) La determinació de les directrius i de les actuacions a desenvolupar en el pe-

ríode de vigència del pla.
d) La determinació dels mitjans econòmics, financers i organitzatius necessaris 

per al desenvolupament i execució del Pla.
e) La definició dels indicadors de seguiment del Pla i els criteris per a la revisió 

d’aquest.
f) L’establiment dels criteris per a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social 

del sistema portuari de Catalunya.
g) La definició de les activitats de servei públic a què es refereix aquesta llei.

Capítol II. Ordenació sectorial i urbanística de la zona de servei 
portuària

Article 10. La zona de servei portuària.
1. Els ports i les instal·lacions marítimes menors han de disposar d’una zona de 

servei formada per les superfícies de terra i aigua necessàries per al desenvolupa-
ment de les operacions portuàries, els espais de reserva que garanteixin la possibi-
litat de desenvolupament de l’activitat portuària i aquells que es puguin destinar a 
usos portuaris complementaris. Les superfícies d’aigua incloses dins la zona de ser-
vei són tant les aigües portuàries interiors protegides o delimitades per instruments 
de senyalització, les exteriors immediatament adjacents a les obres d’abric i de bo-
cana i aquelles necessàries per fer les operacions d’aproximació al port i de fondeig, 
en els termes que es determinin reglamentàriament.

2. Els usos admissibles en la zona de servei portuària poden ser bàsics i comple-
mentaris:

a) Són usos portuaris bàsics els relacionats amb el desenvolupament de les ope-
racions portuàries i la xarxa bàsica de distribució de serveis i viària. Els usos por-
tuaris bàsics es classifiquen en funció de la vinculació al destí propi de cada port en 
comercials, nàutico-esportius, pesquers, industrials i logístics.

b) Són usos portuaris complementaris els usos que el planejament urbanístic 
considera compatibles amb les operacions i activitats portuàries que contribueixen 
a la seva sostenibilitat i al seu equilibri econòmic i social. Tenen en tot cas aques-
ta consideració els usos destinats a integrar el sistema portuari amb el seu entorn 
urbà, com els turístics, d’estada de la tripulació, de restauració, esportius, de serveis, 
culturals, recreatius, firals i d’exposicions.

3. Dins la zona de servei portuària, les zones corresponents a vials d’accés al 
port, vials interiors de lliure accés, i qualsevol zona on no hi hagi restricció per a 
l’accés de persones vianants, i també les obres de defensa no utilitzables, tenen la 
consideració de zones d’aprofitament públic i gratuït. Aquestes zones no resten sub-
jectes a l’impost de béns immobles, de conformitat amb la normativa reguladora de 
les finances locals.

Article 11. L’ordenació portuària dins la zona de servei
1. Correspon a l’Administració portuària, en l’exercici de les seves potestat d’ad-

ministració i policia de l’espai portuari, distribuir els àmbits següents:
a) Els serveis, activitats i instal·lacions sobre la superfície d’aigua.
b) Els serveis, activitats i instal·lacions sobre la superfície de terra que no tinguin 

component edificatori.
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c) Les obres d’infraestructura que no signifiquin una modificació substancial 
d’aquesta.

2. La distribució dels àmbits portuaris a què es refereix l’apartat 1 s’ha de reflec-
tir documentalment d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

3. Així mateix, s’han d’establir per reglament les condicions de dimensionament 
i la resta de paràmetres de la dotació d’aparcaments prevista en l’ordenació urbanís-
tica de la zona de servei. Aquest dimensionament s’ha de realitzar tenint en compte 
la mobilitat generada i llur contribució a la sostenibilitat econòmica de l’explotació 
portuària.

4. La superfície màxima permesa pels usos previstos a la zona de servei s’ha de 
determinar reglamentàriament.

Article 12. La coordinació amb el planejament urbanístic
Els instruments de planejament urbanístic general i derivat aprovats inicialment 

que afectin la zona litoral de Catalunya han de ser informats per l’Administració 
portuària pel que fa als aspectes de la seva competència, sens perjudici de la resta 
d’informes exigibles. El règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula 
la legislació urbanística per a les administracions sectorials que han d’informar so-
bre els instruments de planejament.

Article 13. El Pla director urbanístic portuari
1. L’ordenació urbanística de la zona de servei es fa mitjançant la figura del Pla 

director urbanístic portuari.
2. El Pla director urbanístic portuari ha de:
a) Delimitar amb precisió la zona de servei, la qual pot tenir caràcter discontinu.
b) Qualificar la zona de servei portuària com a sistema general portuari.
c) Establir les determinacions bàsiques relatives a l’accessibilitat exterior i inte-

rior, i a l’edificabilitat i volumetria i els seus usos, de forma coherent amb el model 
territorial i l’estructura general i orgànica del municipi.

3. El Pla director urbanístic portuari té naturalesa urbanística i també de pla 
portuari. En allò que no regula expressament aquesta llei, li és d’aplicació el regim 
jurídic i les determinacions dels plans directors urbanístics, de conformitat amb la 
normativa vigent en matèria d’urbanisme de Catalunya.

4. El Pla director urbanístic portuari es formula, tramita i aprova d’acord amb el 
que estableix la legislació urbanística.

En la tramitació del Pla s’ha de sotmetre a informe de l’Administració General 
de l’Estat en els termes previstos en la legislació en matèria de costes i al tràmit 
d’avaluació ambiental propi dels plans directors urbanístics, d’acord amb el que es-
tableix la legislació sectorial aplicable.

5. El Pla director urbanístic portuari ha de contenir a més de la documentació 
prevista en la legislació urbanística els documents següents:

a) Els estudis tècnics justificatius, si escauen.
b) La memòria, econòmica i social que inclogui un apartat sobre l’impacte de 

gènere de les actuacions.
c) Aquell en què es determini l’ordenació detallada del sòl, amb una especial 

menció dels usos admissibles en la zona de servei amb el nivell de detall propi d’un 
pla urbanístic derivat i també la concreció de les característiques de les obres d’ur-
banització.

d) Aquell en el qual constin les comunicacions terrestres necessàries per tal d’as-
segurar l’accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del terri-
tori.

e) L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb la seva normativa 
reguladora.

f) L’informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte l’avaluació 
ambiental del Pla de ports.
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g) La resta de documents que es determinin per reglament.
6. L’aprovació del Pla director urbanístic portuari comporta la declaració d’uti-

litat pública, als efectes de l’expropiació, dels béns i els drets de titularitat privada 
situats dins de la zona de servei, sempre que aquest Pla director estableixi el sistema 
d’actuació per expropiació.

7. A banda dels plans directors urbanístics de cadascun dels ports, la Generalitat 
pot promoure plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació de deter-
minats aspectes en un determinat conjunt de ports.

Article 14. Obres a la zona de servei portuària
1. Les obres d’infraestructura portuària que es realitzin en els espais marítims i 

en els espais terrestres destinades a finalitats relacionades amb usos portuaris de la 
zona de servei no estan sotmeses a llicència ni a cap altre acte de control preventiu 
municipal, i només poden ser suspeses pels Tribunals de Justícia competents.

2. La resta d’obres que es realitzin a la zona de servei estan sotmeses a control 
municipal.

Títol II. Organització administrativa portuària de la Generalitat

Capítol I. Organització

Article 15. Estructura administrativa
1. Les competències que en matèria de ports corresponen a la Generalitat s’exer-

ceixen mitjançant el Departament competent en matèria de ports i l’entitat Ports de 
la Generalitat, d’acord amb allò establert en aquesta llei i les normes reglamentàries 
que la desenvolupin.

2. Als efectes d’aquesta llei, tenen la consideració d’Administració portuària el 
Departament competent en matèria de ports i Ports de la Generalitat.

Article 16. Òrgans competents
1. Correspon al Govern de la Generalitat definir la política portuària mitjançant 

l’establiment dels principis i objectius del sistema portuari.
2. Correspon al Departament competent en matèria de ports les funcions se-

güents:
a) Impulsar i desenvolupar la política portuària del Govern.
b) Dirigir i coordinar el sistema portuari.
c) Elaborar i aprovar la planificació estratègica de les infraestructures portuàries.
d) Dur a terme l’ordenació general de les infraestructures portuàries i elaborar la 

normativa necessària per a desplegar-les correctament.
e) Participar, amb els tràmits previs establerts en la normativa aplicable, en els 

organismes d’abast supra-autonòmic que compleixen funcions amb relació a les in-
fraestructures portuàries de titularitat estatal situades a Catalunya.

f) Aprovar definitivament els projectes i atorgar els contractes que comportin 
la construcció de noves infraestructures portuàries i dels projectes d’ampliació que 
comportin l’adscripció de noves superfícies de domini públic marítim terrestre.

g) Aprovar la forma concreta de gestió de cadascuna de les infraestructures por-
tuàries de la Generalitat.

h) Dur a terme la inspecció de les infraestructures portuàries.
i) Promocionar les infraestructures i els serveis portuaris i desenvolupar estudis 

i investigacions en matèries relacionades amb l’activitat portuària.
3. Corresponen a Ports de la Generalitat les funcions següents:
a) Dur a terme la direcció, la gestió i l’administració de les infraestructures por-

tuàries que gestioni directament o indirectament, i de la seva zona de servei, in-
closes les funcions administratives relatives, entre d’altres, a l’atorgament de les 
concessions i les autoritzacions pertinents i a la defensa del domini públic portuari.
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b) Dur a terme la contractació de les obres de construcció i conservació de les 
infraestructures portuàries quina gestió directa té encomanada.

c) Gestionar i percebre les taxes, els cànons i els preus públics i privats en els 
termes que estableix aquesta llei.

d) Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de pla-
nejament portuari establerts per aquesta llei que, d’acord amb la planificació urba-
nística, prevegin llur desenvolupament.

e) Facilitar a les empreses dedicades al transport de persones passatgeres en ai-
gües marítimes i continentals el desenvolupament de les seves operacions comer-
cials mitjançant la posada a disposició dels béns, elements i equips existents en les 
infraestructures portuàries.

f) Exercir les funcions de policia i de coordinació dels serveis portuaris i de les 
activitats econòmiques en les infraestructures portuàries.

g) Garantir la prestació dels serveis portuaris específics i desenvolupar activitats 
econòmiques, en règim de lliure competència, per satisfer les necessitats de les per-
sones usuàries de les infraestructures portuàries.

h) Formular els plans d’autoprotecció dels ports, conjuntament amb els municipis 
i de conformitat amb la normativa sectorial aplicable.

i) Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions per a la retirada 
de residus Marpol.

j) Participar en el foment de l’ús de les infraestructures portuàries situades en 
el territori de Catalunya, incidint directament en les activitats econòmiques que pu-
guin generar-hi sinergies.

k) Garantir la protecció ambiental del domini públic portuari.
l) Desenvolupar estudis i investigacions en matèries relacionades amb l’activitat 

portuària.
m) Altres funcions necessàries per a facilitar el tràfic marítim portuari i aconse-

guir la rendibilitat i la productivitat de l’explotació del domini públic portuari.
n) Qualsevol altra comesa que li sigui encarregada pel Departament competent 

en matèria de ports.

Capítol II. Ports de la Generalitat

Secció 1a. Naturalesa jurídica

Article 17. Naturalesa jurídica
1. Ports de la Generalitat és una entitat de dret públic de les previstes en l’article 

1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pú-
blica Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, que té per 
finalitat gestionar les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, 
en els termes previstos en aquesta llei i les seves normes de desenvolupament.

Ports de la Generalitat està adscrita al departament competent en matèria de 
ports i es regeix per la legislació específica en matèria de ports i pels seus Estatuts, 
per les normes del dret civil, mercantil i laboral, per la normativa reguladora de les 
empreses públiques de la Generalitat i, en el que li sigui aplicable, per la normativa 
reguladora de les finances públiques i de patrimoni de la Generalitat.

2. Ports de la Generalitat té personalitat jurídica i patrimoni propi, autonomia 
administrativa i econòmica i plena capacitat d’obrar per al compliment de les fun-
cions enumerades a l’article 16.3 d’aquesta llei. Com a regla general, sotmet les se-
ves activitats al dret privat, excepte en l’exercici d’aquelles funcions de poder públic 
que l’ordenament li atribueix, entre d’altres les relatives al règim de contractació 
pública, la potestat sancionadora i les seves relacions amb els departaments de la 
Generalitat i amb altres administracions i ens públics.

3. D’acord amb les normes per les quals es regeix, Ports de la Generalitat pot ad-
quirir, fins i tot com a beneficiari d’expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permu-
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tar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, concertar crèdits, celebrar contrac-
tes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos, exercir accions 
judicials i executar les activitats regulades per les lleis.

Secció 2a. Organització

Article 18. Òrgans
Els òrgans de Ports de la Generalitat són els següents:
a) De govern:
President o presidenta.
Vicepresident o vicepresidenta.
Comitè Executiu.
b) De gestió:
Gerència.

Article 19. Els òrgans de Govern
1. Les persones titulars de la Presidència i la Vicepresidència de l’entitat són no-

menades pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de 
ports.

2. El president o presidenta de Ports de la Generalitat ho és també del seu Comitè 
Executiu i li corresponen les funcions següents:

a) Exercir la representació de Ports de la Generalitat i del Comitè Executiu.
b) Convocar les reunions del Comitè Executiu, assenyalant-ne el lloc, el dia, l’ho-

ra i l’ordre del dia.
c) Presidir i dirigir les sessions del Comitè Executiu i dirimir els empats amb el 

seu vot de qualitat.
d) Autoritzar amb la seva signatura l’acta de sessions i de certificacions.
e) Actuar com a òrgan de contractació de Ports de la Generalitat i exercir les fun-

cions que li són pròpies.
f) Subscriure convenis i acordar l’exercici de les accions i els recursos que cor-

responen a l’entitat en defensa dels seus interessos davant de les administracions pú-
bliques i dels tribunals de justícia.

g) Les que, si escau, li delegui el Comitè Executiu.
h) Qualsevol altra funció que no sigui assignada per aquesta llei als altres òrgans 

de l’entitat.
3. El president o presidenta de Ports de la Generalitat pot delegar les seves fun-

cions en el vicepresident o vicepresidenta.
4. El Comitè Executiu és l’òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat, i és 

constituït pels membres següents:
a) El president o presidenta.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) El gerent o la gerent, amb veu i sense vot.
d) Un nombre de vocalies que ha de determinar el Govern, entre les quals hi ha 

d’haver necessàriament persones en representació de l’Administració de la Genera-
litat, de les administracions locals i de les entitats l’activitat de les quals estigui re-
lacionada amb les competències de Ports de la Generalitat.

5. Les persones que representin a les administracions locals han d’ésser com a 
mínim dos en representació dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha 
un port gestionat per Ports de la Generalitat.

6. La composició del Comitè Executiu ha de respondre a criteris de representació 
equilibrada de dones i homes en relació amb les persones que no siguin membres 
per raó del seu càrrec.

7. El vicepresident o vicepresidenta del Comitè Executiu substitueix el president 
o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia i exerceix les funcions que li són 
encomanades o delegades pel president o presidenta.
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8. A les reunions del Comitè executiu assisteix un secretari o secretària, amb veu 
i sense vot, designat pel president o presidenta.

9. Quan l’ordre del dia de la sessió inclogui la consideració específica d’un tema 
que pugui afectar un col·lectiu determinat, s’ha de consultar alguna entitat que re-
presenti aquest col·lectiu.

10. Correspon al Comitè Executiu:
a) Fixar les directrius generals d’actuació de l’entitat, de conformitat amb els ob-

jectius generals de política portuària del Govern de la Generalitat.
b) Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, d’inversions i de finançament 

de Ports de la Generalitat corresponent a l’exercici següent.
c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost d’explotació i de capital de l’entitat, el 

balanç anual i la memòria de Ports de la Generalitat.
d) Proposar al president o presidenta la licitació dels contractes.
e) Autoritzar la inscripció en el cens de l’entitat d’empreses consignatàries, de 

les empreses d’estiba i comercialitzadores de peix, tenint en compte el cens actual, 
o d’altres.

f) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.
g) Acordar la constitució de consorcis, amb l’autorització prèvia del Govern de 

la Generalitat.
h) Atorgar els títols habilitants corresponents per a l’ocupació de superfície de 

domini públic en les zones de servei portuàries i per al dret d’utilització de les instal-
lacions i procedir-ne a la modificació, el rescat, la reversió i la caducitat o l’extinció, 
d’acord amb els plecs de condicions generals aprovats pel Departament competent 
en matèria de ports.

i) Aprovar provisionalment, d’acord amb la normativa urbanística corresponent, 
els projectes d’obres a executar per Ports de la Generalitat.

j) Adoptar acords en matèria de tributs portuaris i preus privats.
k) Proposar al Departament competent en matèria de ports l’aprovació de noves 

normes relatives als serveis portuaris.
l) Emetre informe sobre les normes generals relatives als serveis portuaris.
m) Formular i proposar al conseller o consellera competent en matèria de ports 

amb l’informe municipal previ, l’aprovació del pla de delimitació de la zona de ser-
vei portuària i, si escau, el pla director urbanístic portuari.

n) Exercir les funcions de policia que siguin necessàries per al compliment dels 
seus fins i controlar, en l’operativa portuària de competència de la Generalitat, el 
compliment dels reglaments de mercaderies perilloses, els de seguretat i higiene i 
els dels sistemes de seguretat i d’incendis, sens perjudici de les competències que 
corresponguin a altres departaments de la Generalitat.

11. El Comitè Executiu pot delegar en el gerent o la gerent i en el president o presi-
denta les funcions que té atribuïdes, llevat de les que per llei siguin indelegables.

12. El Comitè Executiu es reuneix en sessions ordinàries amb una periodicitat 
trimestral. També es pot reunir en sessions extraordinàries sempre que ho acordi el 
president o presidenta o a petició, almenys, d’una tercera part dels seus membres.

Article 20. L’òrgan de gestió. La gerència
1. La gerència duu a terme la gestió ordinària de l’entitat sota la direcció de la 

presidència i del Comitè Executiu.
2. La persona que ocupa la gerència és nomenada pel conseller o consellera com-

petent en matèria de ports, a proposta de la presidència de l’entitat.
3. Correspon al gerent o la gerent l’exercici de les funcions següents:
a) Gestionar i dirigir l’entitat en els aspectes administratius i tècnics.
b) Dirigir els recursos humans i organitzar el funcionament intern de Ports de la 

Generalitat i executar els acords del Comitè Executiu en aquesta matèria.
c) Gestionar els recursos econòmics i ordenar-ne les despeses i els pagaments, 

dins els límits establerts pel Comitè Executiu.
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d) Proposar al Comitè Executiu l’aprovació de la plantilla i el règim retributiu 
del personal.

e) Aprovar en els aspectes tècnics els projectes d’obres.
f) Proposar al president o presidenta, a petició del Comitè Executiu, la formalit-

zació de contractes i de convenis.
g) Elaborar i presentar al Comitè Executiu l’avantprojecte de pressupost d’explo-

tació i de capital, els comptes i la memòria anual de Ports de la Generalitat.
h) Elaborar i presentar al Comitè Executiu l’avantprojecte de programa d’actua-

ció, d’inversió i de finançament.
i) Elaborar i proposar al Comitè Executiu les normes generals dels serveis por-

tuaris.
j) Proposar al Comitè Executiu la constitució de consorcis.
k) Impulsar els expedients sancionadors que en l’àmbit de Ports de la Generalitat 

es puguin tramitar i elevar-ne la proposta de resolució als òrgans competents per a 
imposar sancions.

l) Exercir les facultats que li siguin delegades pel Comitè Executiu i per la Pre-
sidència.

Secció 3a. Règim econòmic

Article 21. Recursos
1. Els recursos econòmics de Ports de la Generalitat estan constituïts per:
a) Els productes i rendes del seu patrimoni, així com els procedents de l’aliena-

ció dels seus actius.
b) Els tributs portuaris.
c) Els ingressos que tinguin el caràcter de recursos de dret privat obtinguts en 

l’exercici de les seves funcions.
d) Les ajudes i subvencions qualssevol que sigui la seva procedència.
e) Els procedents dels crèdits, préstecs i altres operacions financeres que pugui 

concertar.
f) El producte de l’aplicació del règim sancionador previst en la llei.
g) Les donacions, llegats i altres aportacions de particulars o entitats privades.
h) L’import de les penalitzacions contractuals, multes coercitives, garanties ad-

quirides per prescripció o confiscació i qualsevol altra prestació patrimonial de ca-
ràcter públic adquirida en l’exercici de les seves funcions.

i) Qualsevol altre que li sigui atribuït per l’ordenament jurídic.
2. Els recursos de l’entitat tenen caràcter finalista, ja que es destinen a la conse-

cució de llurs objectius i, per tant, a l’autofinançament del sistema portuari.

Article 22. Règim pressupostari i de comptabilitat
1. El pressupost de l’entitat és anual i està subjecte a les disposicions sobre pres-

supostos de les entitats de dret públic que han d’ajustar la seva activitat a l’ordena-
ment jurídic privat, conforme al que disposa la normativa reguladora de les empre-
ses públiques de la Generalitat.

2. L’entitat ordena la seva comptabilitat d’acord amb el pla general de comptabi-
litat i queda sotmesa al control financer mitjançant auditories, d’acord amb el que 
disposa la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya.

Secció 4a. Règim jurídic

Article 23. Contractació
La contractació de Ports de la Generalitat es regeix per la normativa aplicable al 

sector públic i ha de garantir els principis de publicitat, lliure concurrència, transpa-
rència, igualtat i no discriminació.
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Article 24. Personal
1. Les relacions entre l’entitat i el seu personal es regeixen pel dret laboral.
2. La selecció del personal de l’entitat s’ha de realitzar dins dels límits pressu-

postaris, d’acord amb els principis d’igualtat, inclòs el relatiu al d’oportunitats de 
dones i homes, mèrit, capacitat, mitjançant procediments que garanteixin la publi-
citat i concurrència.

3. Així mateix, s’ha de vetllar per garantir l’eliminació d’estereotips de gènere en 
relació amb la promoció i l’atribució de tasques laborals.

Article 25. Règim patrimonial
1. El patrimoni de Ports de la Generalitat està constituït pel conjunt de llurs béns 

i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el títol de la seva adquisició o aquell 
en virtut del qual li hagi estat atribuït.

2. La gestió i administració dels béns i drets patrimonials de Ports de la Gene-
ralitat, així com aquells del Patrimoni de la Generalitat que li siguin adscrits per al 
compliment de les seves finalitats, s’ha d’ajustar a la legislació portuària, al que dis-
posa per a aquest tipus d’entitats la normativa reguladora de les entitats que integren 
el sector públic de la Generalitat i, en allò que li sigui aplicable, per la normativa 
reguladora del patrimoni de la Generalitat, i pels preceptes de caràcter bàsic de la 
legislació estatal reguladora del patrimoni de totes les administracions públiques. 
Les normes generals de dret administratiu i, en absència d’aquestes, les de dret pri-
vat, s’aplicaran com a dret supletori.

Article 26. Recursos i reclamacions administratives
1. Els actes administratius adoptats pels òrgans de Ports de la Generalitat poden 

ser revisats i recorreguts de conformitat amb l’establert en la legislació sobre règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques i en la de contractes del 
sector públic.

2. Els actes i actuacions d’aplicació dels tributs portuaris i els actes d’imposició 
de sancions tributàries poden ser revisades i recorregudes de conformitat amb l’es-
tablert en la legislació tributària vigent.

3. El president o presidenta de Ports de la Generalitat té la condició d’òrgan jeràr-
quicament superior del Comitè Executiu, de la gerència i les seves resolucions posen 
fi a la via administrativa.

Capítol III. El Consell de Ports

Article 27. Creació del Consell de Ports
1. Es crea el Consell de Ports com a òrgan de consulta i assessorament en matèria 

portuària a fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.
2. El Consell de Ports resta adscrit al departament competent en matèria de 

ports.

Article 28. Composició
El Consell de Ports és integrat per persones en representació de les administra-

cions competents en la matèria i de tots els sectors interessats en l’àmbit portuari, 
en els termes que es determinin per reglament.

Article 29. Funcions
Corresponen al Consell de Ports les funcions següents:
a) Actuar com a òrgan permanent de consulta entre el sector i l’Administració 

portuària.
b) Emetre informe dels projectes de disposicions generals que es dictin en desen-

volupament d’aquesta llei.
c) Col·laborar amb l’Administració portuària per a aconseguir la millora progres-

siva del Sistema Portuari.
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d) Presentar a l’Administració portuària les propostes i els suggeriments que 
consideri adequats per a millorar el sector portuari a Catalunya.

e) Qualsevol altra que li pugui ésser conferida d’acord amb la legislació vigent.

Article 30. Règim de funcionament
1. El Consell de Ports s’ha de reunir en sessió ordinària almenys dos cops l’any i 

en tantes sessions extraordinàries com calgui, a proposta dels seus membres.
2. El funcionament del Consell de Ports es regeix per les normes aplicables als 

òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

Títol III. Règim demanial i contractual

Capítol I. Règim jurídic del domini públic portuari

Article 31. Concepte de domini públic portuari
1. El domini públic portuari està constituït per les superfícies d’aigua, terrenys, 

béns i drets de titularitat de l’Administració portuària i afectats als serveis i usos 
portuaris i, en particular:

a) Les superfícies d’aigua, els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes traspas-
sades a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial Decret 2876/1980, de 12 de 
desembre.

b) Les obres i les instal·lacions fixes que l’administració portuària realitzi sobre 
el domini públic portuari i sobre el domini públic maritimoterrestre adscrit, així 
com els terrenys, les obres i instal·lacions fixes que adquireixi conforme a dret, i les 
obres i les instal·lacions fixes d’ajuda a la navegació, la construcció i conservació de 
les quals es faci amb càrrec a recursos propis.

c) Les obres i instal·lacions fixes construïdes per les persones concessionàries so-
bre el domini públic portuari i sobre béns de domini públic maritimoterrestre ads-
crit, així com els terrenys, obres i instal·lacions fixes adquirides per a la seva annexió 
als esmentats dominis, quan reverteixin a l’Administració portuària.

En tant no es produeix aquesta reversió, i sense perjudici de la seva naturalesa 
i titularitat, resten sotmeses a les potestats pròpies del domini públic portuari en el 
que els hi resulti d’aplicació.

d) Els terrenys, les obres i les instal·lacions adscrits o que en el futur s’adscriguin 
a la Generalitat per a usos portuaris.

2. Els béns de domini públic portuari són imprescriptibles, inalienables i inem-
bargables.

3. La inscripció en el Registre de la Propietat del domini públic portuari i dels 
drets atorgats sobre el mateix i la cancel·lació dels assentament respectiu s’ha de dur 
a terme d’acord amb la legislació hipotecària.

Article 32. Delimitació i investigació
1. L’Administració portuària pot delimitar els béns de domini públic portuari 

respecte d’altres pertanyents a terceres persones quan els límits entre ells siguin im-
precisos o existeixin indicis d’usurpació.

2. Un cop iniciat el procediment de delimitació, i mentre duri la seva tramitació, 
no es pot promoure cap procediment judicial amb la mateixa pretensió.

3. L’Administració portuària té la facultat d’investigar la situació dels béns i drets 
que presumeixi que pertanyen al domini públic portuari, per tal de determinar-ne la 
titularitat i d’acord amb les normes de procediment aplicables.

4. En la tramitació del procediment de delimitació l’Administració portuària ha 
de requerir informe del municipi on s’emplacin els béns i drets del domini públic 
portuari afectats per la delimitació.
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Article 33. Tècniques de garantia de la integritat del domini públic 
portuari
1. En les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat no són 

aplicables les limitacions de la propietat sobre els terrenys contigus a la ribera del 
mar per raons de protecció del domini públic maritimoterrestre previstes en la le-
gislació vigent de costes.

2. L’Administració portuària pot recuperar per si mateixa i en qualsevol moment 
la possessió dels béns de domini públic portuari. En el procediment de recuperació 
ha de requerir informe del municipi on s’emplacin els béns.

3. L’Administració portuària pot recuperar en via administrativa la possessió dels 
béns de domini públic portuari, quan decaiguin o desapareguin el títol, les condi-
cions o circumstàncies que legitimaven llur ocupació per terceres persones.

Capítol II. Normes comunes sobre utilització del sistema portuari

Secció 1a. Principis generals de la utilització del sistema portuari

Article 34. Règim d’utilització del sistema portuari
1. La utilització del sistema portuari s’ha de fer amb subjecció a criteris de ra-

cionalitat, rendibilitat, eficiència i sostenibilitat, previ atorgament, en el seu cas, del 
títol habilitant corresponent, per part de l’Administració Portuària, quan la utilitza-
ció del sistema portuari requereixi o comporti exclusivitat, intensitat, perillositat, 
rendibilitat econòmica o la realització d’obres o instal·lacions.

2. Són títols habilitants d’acord amb les previsions d’aquesta llei: l’autorització 
i la concessió demanial, l’autorització per a la prestació de serveis específics, la lli-
cència, la comunicació d’activitats, les declaracions responsables i comunicacions 
prèvies i, els contractes per a la construcció d’obres públiques portuàries o per la 
gestió de les infraestructures portuàries subjectes a la normativa reguladora dels 
contractes del sector públic.

3. Els títols que habiliten l’ocupació o utilització del sistema portuari tenen un 
caràcter temporal i no eximeixen a les persones titulars d’obtenir els permisos, lli-
cències, autoritzacions i demés títols habilitants que siguin exigides per altres dis-
posicions legals. No obstant, quan aquests s’obtinguin amb anterioritat al títol admi-
nistratiu exigible d’acord amb aquesta llei, la seva eficàcia resta demorada fins que 
s’hagi atorgat el mateix.

Quan l’ocupació o utilització del sistema portuari deriva d’un contracte, l’habi-
litació s’entén atorgada implícitament en aquest. No obstant, els títols destinats a la 
prestació d’un servei que impliquen ocupació demanial han de complir a més de 
les condicions derivades de la prestació del servei, les obligacions i condicions que 
l’ocupació d’un bé demanial comporta.

4. L’obtenció de qualsevol dels títols no atribueix a la persona titular facultats de 
tutela o policia sobre el domini públic portuari, llevat que es faci constar expressa-
ment en el títol habilitant quines facultats li són delegades. Així mateix, l’obtenció 
d’un títol no implica en cap cas la transmissió de les facultats dominicals de l’Admi-
nistració portuària, ni l’assumpció per part d’aquesta de responsabilitat de cap tipus 
respecte a la persona titular del dret a l’ocupació o a terceres persones.

5. L’ocupació i utilització del sistema portuari en virtut d’un dels títols establerts 
en aquesta llei implica l’obligació d’utilitzar i conservar els béns de conformitat 
amb el que, en cada moment i segons el progrés de la ciència, disposi la normativa 
tècnica, mediambiental, d’accessibilitat, eliminació de barreres i de seguretat que 
resulti d’aplicació.

La persona titular és responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionar les 
obres, serveis i activitats al domini públic i al privat.
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6. Les persones titulars habilitades estan obligades a subscriure i mantenir una 
pòlissa d’assegurança que cobreixin els riscos de danys a tercers i els supòsits d’in-
cendi, entre d’altres.

7. Les funcions de coordinació d’activitats empresarials correspon a Ports de la 
Generalitat quan el sistema portuari és gestionat directament i a la persona física o 
jurídica encarregada de la seva gestió quan s’acordi la gestió indirecta, d’acord amb 
la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Secció 2a. Canvi climàtic

Article 35. Mesures per a l’adaptació de les infraestructures portuàries 
als efectes del canvi climàtic.
1. L’Administració portuària, d’acord amb el que determini la normativa en ma-

tèria de canvi climàtic, pot requerir a les persones gestores de les infraestructures 
portuàries l’elaboració d’estudis tècnics sobre la modificació del clima marítim i el 
seu efecte sobre les infraestructures, els serveis i les operacions portuàries.

2. Si dels estudis esmentats en l’apartat anterior es deriva la necessitat d’efectu-
ar obres o actuacions essencials per garantir la seguretat de la infraestructura, els 
serveis i les operacions no previstes en el títol o contracte concessional original, el 
Departament competent en matèria de ports pot exigir a l’empresa concessionària 
la seva execució amb el corresponent reequilibri econòmic, si escau, d’acord amb 
la inversió prevista, mitjançant bonificació de taxes i l’ampliació del termini con-
cessional.

3. En cas que l’empresa concessionària no realitzi les obres o actuacions que es 
considerin essencials per a la seguretat de la infraestructura, l’Administració por-
tuària pot extingir anticipadament el títol o el contracte, amb els efectes previstos a 
la normativa d’aplicació en cada cas.

Capítol III. Títols demanials

Secció 1a. Normes comunes per a la tramitació, formalització, 
modificació, unificació i extinció de títols

Article 36. Procediment d’atorgament
1. Els títols s’atorguen a sol·licitud de persona interessada o en virtut de procedi-

ment iniciat d’ofici per l’Administració portuària.
2. La persona interessada a obtenir un títol ha d’adreçar, si escau, una sol·licitud a 

l’Administració portuària en la forma prevista en la legislació sobre règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i s’ha d’acom-
panyar de la documentació que es determini reglamentàriament.

3. En cas d’inici a sol·licitud de la persona interessada, el procediment per atorgar 
el títol habilitant d’autorització o de concessió s’ha de resoldre i notificar a la perso-
na interessada en el termini de sis mesos. El venciment del termini màxim establert 
per dictar i notificar la resolució expressa determina la desestimació de la petició.

4. L’Administració portuària pot convocar concursos per a l’atorgament dels tí-
tols habilitants.

Article 37. Formalització
1. El títol s’ha de formalitzar en document administratiu, que ha de relacionar, 

almenys, les circumstàncies següents:
a) La identitat i domicili de la persona titular i de la persona que la representi.
b) L’objecte.
c) La superfície de domini públic portuari afectada, si escau.
d) Les condicions especifiques de prestació del servei i les obligacions a complir 

davant de l’Administració.
e) El règim econòmic al que queda subjecta.
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f) Les assegurances i el dipòsit a constituir.
g) Les instal·lacions desmuntables autoritzades, si s’escau.
h) Les obres i/o instal·lacions fixes o no desmuntables autoritzades, amb referèn-

cia al projecte respectiu i termini d’inici i finalització d’aquelles.
i) Les tarifes o preus màxims a percebre del públic i els criteris per a llur actua-

lització, si s’escau.
j) La facultat de la persona titular d’impedir l’ús dels béns a aquelles persones 

usuàries que no abonin la tarifa corresponent, si s’escau.
k) Les facultats de policia que es deleguen en la persona que ostenti el títol cor-

responent o el règim de col·laboració en les tasques de seguretat del port i salvament, 
entre d’altres, si s’escau.

l) El pla o plans que ha d’elaborar preceptivament la persona titular, inclòs el pla 
de negoci, i termini per a la seva presentació a l’Administració portuària.

m) Les condicions de protecció del medi ambient.
n) L’assumpció de les despeses de conservació i manteniment.
o) El compromís d’utilitzar el bé segons llur naturalesa i d’entregar-lo en l’estat 

en què es rebi.
p) El compromís de prèvia obtenció de les llicències i permisos exigits per altres 

Administracions Públiques.
q) La reserva de l’Administració portuària d’inspeccionar els béns afectats.
r) El termini de vigència i les condicions de la seva ampliació.
s) Les causes d’extinció.
t) Els efectes de l’extinció del títol.
2. El títol produeix, amb caràcter general, efectes des de la data de notificació del 

seu atorgament, llevat que ho disposi altrament.

Article 38. Modificació dels títols habilitants
1. Els títols habilitants poden modificar-se en els casos següents:
a) Quan s’hagin alterat els supòsits determinants del seu atorgament.
b) Per força major.
c) Quan ho exigeixi la seva adequació als plans o normes corresponents.
d) Per mutu acord entre l’Administració portuària i la persona titular, sempre que 

no suposi una alteració substancial del seu contingut, en els termes que s’estableixi 
reglamentàriament.

e) Quan fos necessari per assegurar la correcta prestació del servei.
2. En el cas de les autoritzacions, la modificació no pot provocar la divisió, agru-

pació o segregació de la superfície de domini públic objecte de la mateixa.

Article 39. Unificació dels títols habilitants
1. La persona titular de dos o més títols habilitants pot sol·licitar a l’Adminis-

tració portuària la seva unificació en un de sol sempre que les instal·lacions siguin 
contigües o estiguin unides per una instal·lació comuna.

2. L’Administració portuària pot autoritzar la unificació en el supòsit que els tí-
tols a unificar puguin formar una unitat d’explotació que comporti una millora en la 
gestió del Sistema Portuari.

A aquest efecte, s’entén que pot existir unitat d’explotació quan es desenvolupi la 
mateixa activitat, i es disposi o es pugui disposar d’elements comuns necessaris per 
a la seva explotació correcta, de forma que l’explotació conjunta sigui més eficient 
que l’explotació independent.

3. El termini del títol unificat resultant no pot ser superior al de la mitjana arit-
mètica dels terminis pendents de cadascun dels anteriors, ponderat, a criteri de l’Ad-
ministració portuària, per la seva superfície, volum de negoci i d’inversió pendent 
d’amortitzar, amb l’actualització corresponent.
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4. El procediment s’ha de resoldre i notificar a la persona interessada en el ter-
mini de sis mesos. El venciment del termini màxim establert per dictar i notificar la 
resolució expressa determina la desestimació de la petició.

Article 40. Extinció
1. El títol habilitant s’extingeix en els supòsits següents:
a) El venciment del termini d’atorgament.
b) La revisió d’ofici en els casos previstos legalment.
c) La revocació i la caducitat en els supòsits previstos en aquesta llei.
d) El mutu acord entre l’Administració portuària i la persona titular, que només 

pot tenir lloc quan no concorri una altra causa d’extinció imputable a la persona ti-
tular i sempre que no hi hagi raons d’interès públic que facin necessari o convenient 
el manteniment del títol.

e) La desafectació del bé de domini públic.
f) La mort, llevat que operi la transmissió mortis causa en els termes previstos 

en aquesta llei.
g) La incapacitat sobrevinguda de la persona titular.
h) La dissolució o extinció de la persona jurídica o de l’entitat sense personalitat 

jurídica que en sigui titular
i) La desaparició del bé o esgotament de la possibilitat del seu aprofitament.
j) La renúncia de la persona titular acceptada per l’Administració portuària, sem-

pre que no tingui incidència negativa sobre el domini públic o llur utilització, o causi 
perjudicis a terceres persones.

k) L’expropiació forçosa del dret emparat pel títol.
l) Per anul·lació mitjançant resolució judicial ferma.
2. La revocació del títol habilitant procedeix en els casos següents:
a) Quan dificulti el correcte desenvolupament de les operacions portuàries.
b) Quan impedeixi l’ocupació o utilització del domini públic portuari per a d’al-

tres finalitats d’interès portuari més gran.
c) Quan resulti oposat de forma sobrevinguda a l’ordenació sectorial i urbanísti-

ca de la zona de servei portuària, a projectes d’obres autoritzats per l’Administració 
portuària o a normes jurídiques i no sigui possible corregir aquesta circumstància 
mitjançant la modificació del títol.

d) Quan s’hagin alterat els supòsits o les condicions físiques existents en el mo-
ment de l’atorgament o en supòsits de força major quan, en ambdós casos no sigui 
possible la modificació del títol

3. El títol habilitant pot declarar-se caducat quan s’incompleixi qualsevol de les 
seves condicions essencials i singularment quan concorrin les circumstancies se-
güents:

a) L’impagament, en la forma i supòsits establerts reglamentàriament, dels tributs 
portuaris legalment exigibles.

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre pro-
cediment.

c) La no iniciació, paralització o no finalització de les instal·lacions o obres injus-
tificadament durant el termini que es fixi en les condicions del títol.

d) L’alteració de la destinació dels béns afectats.
e) La falta d’utilització, durant un període de 3 anys o superior a la meitat del 

termini atorgat, si aquest segon fos inferior, dels béns de domini públic, tret que 
obeeixi a justa causa.

f) La modificació o ampliació de les instal·lacions o obres durant la vigència del 
títol, sense la prèvia autorització de l’Administració portuària.

g) La no constitució o renovació de les assegurances exigibles.
h) La no reposició, substitució o complement de la garantia exigible, previ re-

queriment de l’Administració portuària.
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i) L’ocupació o utilització de superfície de domini públic no autoritzada.
j) Qualsevol altre incompliment greu de les obligacions previstes en la llei o con-

tingudes en el títol

Article 41. Procediment i efectes de l’extinció
1. L’extinció del títol s’ha de fer de conformitat amb el procediment que regla-

mentàriament s’estableixi.
2. L’extinció del títol es produeix sempre sens perjudici de terceres persones ni 

de l’interès públic. L’administració portuària pot imposar les condicions adients per 
evitar aquests perjudicis. La persona titular del dret resta obligada al compliment 
de les prescripcions que siguin establertes i que poden exigir-se d’acord amb la nor-
mativa general de procediment administratiu, inclosa la imposició de multes coer-
citives.

3. Extingit el títol, l’Administració portuària no assumeix cap tipus d’obligació 
econòmica, laboral, de seguretat social o fiscal de la persona titular de l’activitat 
afectada. La persona interessada té dret a retirar tots els materials, instal·lacions, 
equips i estris de la seva propietat i té l’obligació de fer-ho en la forma i termini que 
siguin establerts per l’administració portuària.

4. L’extinció comporta la resolució, des de la mateixa data, dels contractes de 
subministrament d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i qualsevol altre 
servei o subministrament en xarxa.

5. No procedeix en cap cas indemnització quan la revocació o l’anul·lació del títol 
obeeixin a causes imputables a la persona interessada.

6. L’extinció del títol comporta la reversió a l’Administració portuària de les 
obres i instal·lacions existents o que hagin estat construïdes sobre el domini públic 
i que siguin susceptibles d’explotació futura, segons resulti del mateix títol i en els 
termes fixats reglamentàriament.

Secció 2a. Garanties per les autoritzacions i concessions demanials

Article 42. Garantia provisional
1. Les persones interessades a utilitzar o ocupar el domini públic portuari han de 

constituir davant l’Administració portuària una garantia provisional.
2. La quantia de la garantia provisional és el 2% del valor de les obres i instal·la-

cions fixes o desmuntables que la persona interessada tingui projectat realitzar sobre 
el domini públic portuari.

Article 43. Garantia definitiva
1. En els quinze dies següents a la notificació de l’atorgament del títol habilitant 

s’ha de constituir una garantia definitiva davant l’Administració portuària.
La quantia de la garantia definitiva és fixa en un percentatge situat entre el 5% i 

el 30% del major dels següents valors:
a) El de la base imposable de la taxa per ocupació privativa del domini públic 

portuari.
b) El de les obres i instal·lacions fixes o desmuntables a realitzar sobre el domini 

públic portuari.
2. En defecte d’aquests valors, la quantia de la garantia definitiva és fixada per 

l’Administració portuària, de forma motivada, en funció de les circumstàncies con-
currents en cada cas. No es poden formalitzar els títols habilitants sense haver cons-
tituït prèviament la garantia definitiva.

3. La garantia definitiva respon dels següents conceptes:
a) L’import de les sancions i multes coercitives imposades a la persona titular.
b) L’import dels tributs portuaris legalment exigibles.
c) L’import dels danys i perjudicis causats pel titular sobre el domini públic por-

tuari no coberts per les assegurances obligatòries.
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d) El cost de conservació de les obres, instal·lacions i terrenys concedits.
e) El cost de reparació o de l’aixecament i retirada, parcial o total, de les obres i 

de les instal·lacions fixes o desmuntables.

Article 44. Constitució de les garanties
Les garanties provisional i definitiva s’han de constituir en la forma establerta en 

la normativa aplicable a l’administració de la Generalitat.

Article 45. Devolució de les garanties
1. La devolució de la garantia provisional procedeix quan el sol·licitant no resulti 

finalment titular o quan es constitueixi la garantia definitiva.
2. La devolució de la garantia definitiva procedeix un cop extingit el títol, si no 

resulten responsabilitats que hagin d’exercitar-se i sempre que s’hagi constituït el di-
pòsit legalment exigible en quantia suficient.

3. En cas de transmissió de la concessió no procedeix la devolució o cancel·lació 
de la garantia definitiva prestada per la persona titular anterior fins que no es trobi 
formalment constituïda la de la nova persona titular.

4. El dret a la devolució de les garanties constituïdes prescriu en els termes esta-
blerts a la normativa en matèria de finances públiques de Catalunya.

Article 46. Confiscació de les garanties
1. Procedeix la confiscació de la garantia provisional si la persona interessada 

desisteix o renuncia injustificadament a llur sol·licitud o proposició abans de l’ator-
gament o la formalització del títol habilitant.

2. Procedeix la confiscació de la garantia definitiva si el títol habilitant s’extin-
geixen per caducitat o renúncia.

Secció 3a. L’autorització

Article 47. Objecte de l’autorització
L’autorització és el títol administratiu que permet:
a) La utilització temporal del domini públic portuari pels vaixells, embarcacions, 

persones passatgeres, vehicles, mercaderies i productes de la pesca.
b) L’ocupació del domini públic portuari amb instal·lacions desmuntables o amb 

béns mobles.
c) Qualsevol altra forma d’utilització o ocupació del domini públic portuari que 

no requereixi d’obres ni d’instal·lacions, però en la qual concorrin circumstàncies 
especials d’intensitat, perillositat o rendibilitat i la durada de la qual no excedeixi de 
quatre anys, de conformitat amb el que es determini reglamentàriament.

Article 48. Durada i característiques de l’autorització
1. L’autorització demanial es pot concedir per un termini no superior a quatre 

anys, amb caràcter improrrogable.
2. L’autorització demanial no és susceptible de negocis jurídics per actes inter 

vivos o mortis causa ni d’inscripció en el Registre de la Propietat.
3. En el cas que l’ocupació del domini públic porti causa de la prestació d’un ser-

vei portuari específic, el termini d’aquesta ocupació ha de ser el mateix que el que 
resti a la de l’autorització del servei.

Secció 4a. La concessió demanial

Article 49. Objecte de la concessió
La concessió és el títol administratiu que permet:
a) L’ocupació del domini públic portuari amb obres i/o amb instal·lacions fixes o 

no desmuntables.
b) Qualsevol altra forma d’utilització o ocupació del domini públic portuari per 

termini superior a quatre anys.
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Article 50. Durada de la concessió
1. El termini de la concessió és el que es determina en el títol habilitant corres-

ponent, en el qual ha de constar la seva durada i la possibilitat, en el seu cas, de 
pròrroga.

2. El termini de la concessió no pot excedir dels vint-i-cinc anys, llevat el cas 
que s’hagin de realitzar obres de singular importància, en quin cas pot arribar fins 
els 50 anys.

En tot cas, en la fixació del termini de cada concessió s’han de tenir en compte 
la inversió a realitzar, el període d’amortització, el termini d’execució de les obres i 
instal·lacions que el titular concessional es compromet a realitzar i l’impacte econò-
mic previsible sobre l’explotació portuària.

Article 51. Pròrroga del termini de la concessió
1. El termini d’una concessió és improrrogable, llevat dels supòsits següents:
a) Quan en el títol d’atorgament s’hagi previst la possibilitat de la seva pròrroga. 

En tot cas aquesta pròrroga s’ha de vincular amb la realització d’inversions addi-
cionals.

b) Quan en el títol d’atorgament no s’hagi previst la possibilitat de pròrroga, si el 
titular concessional s’obliga a portar a terme una inversió rellevant no prevista en la 
concessió originària i que, a judici de l’Administració portuària, sigui d’interès per 
millorar l’eficiència o la qualitat ambiental de les operacions portuàries, superior al 
20% del valor actualitzat de la inversió executada a l’empara del títol concessional 
vigent.

c) En cas que la concessió sigui d’interès estratègic o rellevant per a l’adminis-
tració portuària.

2. Les pròrrogues previstes en aquest article han de ser objecte de petició per 
part la persona titular de la concessió i l’Administració portuària ha de valorar en 
tot cas la conveniència d’autoritzar-les, d’acord amb els termes i terminis establerts 
en el títol concessional, sense que en cap cas la durada de la pròrroga excedeixi de 
la meitat del termini inicial.

En cas que la concessió sigui d’interès estratègic o rellevant per a l’Administració 
portuària, en consideració a la gestió del port o al desenvolupament econòmic de la 
zona d’influència, aquesta pròrroga pot superar el termini màxim fixat en aquesta 
llei.

3. La pròrroga de la concessió ha de comportar la modificació del títol conces-
sional i dels cànons i taxes a satisfer a l’administració portuària.

4. En l’atorgament de qualsevol tipus de pròrroga, l’Administració portuària ha 
de valorar la qualitat de la gestió efectuada pel titular concessional durant el temps 
transcorregut.

Article 52. Atorgament i formalització de la concessió
1. L’atorgament de concessions sobre el domini públic portuari s’efectua amb 

caràcter general en règim de concurrència. Nogensmenys, el títol concessional pot 
adjudicar-se sense altre tràmit en els casos següents:

a) Si l’Administració portuària convoca un concurs i aquest queda desert, sempre 
que no hagi transcorregut més d’un any des de la resolució que el va declarar desert.

b) Quan la superfície de domini públic afectada no excedeixi de 100 metres qua-
drats.

c) Quan qui sol·licita és una Administració Pública territorial, institucional, un 
consorci o una persona jurídica de dret privat en el capital de la qual tinguin una 
participació majoritària una o diverses Administracions Públiques o persones jurí-
diques de dret públic per a l’exercici de les competències pròpies.

d) Quan la concessió s’adjudiqui en pagament de la compensació pel rescat d’una 
altra concessió.
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e) Quan la concessió s’adjudiqui per satisfer una indemnització per danys i per-
judicis determinada de forma convencional.

f) Quan la concessió tingui per objecte instal·lacions lineals, tals com canonades 
de subministrament, emissaris submarins, línies telefòniques o aèries, conduccions 
de gas, entre altres, que siguin d’ús públic o aprofitament general.

2. El document de formalització de la concessió és títol suficient per inscriure la 
concessió en el Registre de la Propietat.

3. La resolució d’atorgament de la concessió ha de dur aparellada la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’urgent ocupació dels béns i adquisició de drets cor-
responents a les finalitats d’expropiació, d’ocupació temporal o d’imposició o modi-
ficació de servituds. La relació de béns i drets afectats d’expropiació, ocupació tem-
poral o imposició de servituds ha de ser sotmesa a informació pública amb caràcter 
previ a l’atorgament de la concessió.

La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació s’han de referir també 
als béns i drets compresos en el replanteig del projecte i en les modificacions d’obres 
que es puguin aprovar posteriorment.

El titular de la concessió té la condició de persona beneficiària de l’expropiació 
forçosa.

Article 53. Transmissió de la concessió
1. La concessió pot transmetre’s per actes intervivos i mortis causa.
2. La transmissió per actes intervivos mitjançant un negoci jurídic o derivada 

d’un procés de transformació o successió de la persona titular està subjecta a auto-
rització de l’Administració portuària que ha de verificar el compliment dels requisits 
següents:

a) Que el titular de la concessió que transmet es trobi al corrent de totes les obli-
gacions davant l’Administració portuària.

b) Que la persona que adquireix no estigui subjecte a alguna de les causes de 
prohibició de contractar amb el sector públic, previstes en la legislació de contractes 
del sector públic.

c) Que la persona que adquireix tingui la solvència econòmica, financera i tècni-
ca o professional exigida en el seu moment a la persona que transmet.

d) Que la persona que adquireix, si és una persona jurídica, es dediqui a una ac-
tivitat que coincideixi amb l’objecte o destinació de la concessió.

e) Que la concessió no estigui sotmesa a una causa d’extinció.
f) Que el titular de la concessió que transmet hagi executat totes les obres i instal-

lacions fixes previstes en el títol. En cas que no hagin estat executades la transmis-
sió es pot autoritzar si la persona que adquireix es compromet a dur a terme aquesta 
execució.

g) Que hagi transcorregut almenys una tercera part del termini inicial de vigèn-
cia de la concessió.

h) Que no comporti situacions de domini en el mercat susceptibles d’afectar la 
lliure competència.

3. La sol·licitud d’autorització ha de ser resolta en el termini d’un mes; el ven-
ciment del termini màxim establert per dictar i notificar la resolució determina la 
desestimació de la petició.

4. Un cop autoritzada la transmissió, la persona que adquireix se subroga en tots 
els drets i obligacions del titular de la concessió i transmitent.

5. En la resta de supòsits, la transmissió per actes intervivos, ha de comunicar-se 
prèviament a l’Administració portuària, que s’hi pot oposar, en el termini d’un mes, 
quan consideri que pot afectar a la gestió eficaç del domini públic portuari.

6. En tota transmissió per actes intervivos l’Administració portuària pot exercir 
els drets de tempteig i retracte. El dret de tempteig es pot exercir en el termini de 
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tres mesos i el de retracte en el d’un any, tots dos a comptar des de la corresponent 
comunicació, que ha de comprendre les condicions essencials de la transmissió.

7. La transmissió mortis causa requereix una resolució expressa de l’Adminis-
tració portuària, prèvia comprovació del compliment per les noves persones titulars 
dels requisits legals exigibles. El procediment i els efectes de la transmissió mortis 
causa de la concessió s’han de determinar reglamentàriament.

Article 54. Modificacions
1. En el cas de les concessions, la modificació pot ser substancial o no substan-

cial. És substancial quan la modificació afecti a algunes de les qüestions següents:
a) L’objecte o destinació de la concessió.
b) La superfície de domini públic ocupada en més d’un 25%.
c) Les obres i instal·lacions fixes o no desmuntables inicialment autoritzades.
d) El canvi d’ubicació de la concessió.
e) La divisió, agrupació i segregació de la concessió.
Quan la modificació de la concessió tingui caràcter substancial, en el procedi-

ment s’ha d’acordar l’obertura d’un període d’informació pública per un termini no 
inferior a quinze dies ni superior a un mes.

Les modificacions no substancials es tramiten d’acord amb el procediment que 
s’estableixi reglamentàriament.

2. La persona titular d’una concessió pot sol·licitar a l’Administració portuària 
llur divisió en dues o més concessions sempre que es compleixin els requisits se-
güents:

a) Millori la gestió eficaç del domini públic portuari.
b) Les noves concessions pertanyin al mateix titular.
c) Siguin susceptibles d’aprofitament independent.
En l’expedient de divisió de la concessió, les resultants queden subjectes al ter-

mini previst en el títol inicial.
3. La persona titular de dos o més concessions pot sol·licitar a l’Administració 

portuària la seva agrupació en una sola concessió sempre que es compleixin els re-
quisits següents:

a) Millori la gestió eficaç del domini públic portuari.
b) Siguin complementàries entre si.
c) Siguin físicament contínues.
En l’expedient d’agrupació de les concessions, el termini de la concessió única 

és el que resulti de la mitjana ponderada dels terminis que resti per finalitzar a ca-
dascuna de les agrupades, en funció de les inversions pendents d’amortització i el 
volum de negoci de cadascuna de les concessions afectades.

4. La persona titular de dos o més concessions pot sol·licitar a l’Administració 
portuària la segregació d’una part d’una concessió per a llur annexió a una altra 
sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Millori la gestió eficaç del domini públic portuari.
b) Siguin físicament contínues.
c) No excedeixi del 25% de la superfície de la concessió a la qual s’agrega.
La part de domini públic segregada queda subjecta al règim contingut en el títol 

de la concessió a la qual s’agrega.

Article 55. Constitució de drets reals
1. Poden constituir-se drets reals sobre els drets dimanants de la concessió, prè-

via autorització de l’Administració portuària.
2. L’Administració portuària autoritza la constitució de drets reals sobre els drets 

dimanants de la concessió, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) Que el titular de la concessió es trobi al corrent de llurs obligacions davant 

l’Administració portuària.
b) Que la concessió no estigui sotmesa a causa d’extinció.
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c) Que el termini de constitució dels drets reals no excedeixi del que resti per a 
l’extinció de la concessió.

d) Que aquests drets reals tinguin una finalitat anàloga o complementària de 
l’objecte de la concessió.

e) Que les condicions de la concessió no s’oposin de forma sobrevinguda a les 
determinacions de l’ordenació sectorial i urbanística de la zona de servei portuària.

3. En el cas del dret real d’hipoteca, només s’autoritza si aquesta, a més, es cons-
titueix com a garantia de préstecs o altres formes de crèdit contrets per la persona 
titular de la concessió per finançar llur adquisició o per a la realització, modificació 
o ampliació de les obres, construccions o instal·lacions de caràcter fix situades sobre 
la dependència demanial ocupada. Aquestes hipoteques no es poden constituir per 
un termini superior al de vigència de la concessió i s’han de cancel·lar quan s’extin-
geixi aquesta.

4. L’Administració portuària no reconeix l’existència dels drets reals constituïts 
sobre els drets dimanants de la concessió sense prèvia autorització. A més, si en 
l’escriptura de constitució del dret real no consta l’autorització de l’Administració 
portuària, el Registrador de la Propietat ha de denegar la seva inscripció.

Article 56. Caducitat de la concessió
Les concessions poden declarar-se caducades, a part de per les causes generals 

comunes a tots els títols:
a) Quan la persona titular incorri de manera sobrevinguda en alguna de les cau-

ses de prohibició de contractar amb el sector públic, previstes en la legislació de 
contractes del sector públic.

b) Quan per causa imputable a la persona titular no estiguin acabades les obres 
o instal·lacions fixes de manera injustificada dins del termini que es fixi en les con-
dicions del títol.

c) En cas de transmissió per actes intervivos de la concessió sense la prèvia au-
torització o notificació a l’Administració portuària.

d) En cas de constitució de drets reals sobre la concessió sense la prèvia autorit-
zació de l’Administració portuària.

e) Per la manca o impossibilitat de formalització de la concessió per causa impu-
table a la persona interessada, previ requeriment fefaent.

Article 57. El rescat de la concessió
1. L’Administració portuària pot acordar l’extinció anticipada de la concessió 

mitjançant el seu rescat.
2. En aquest supòsit s’ha d’indemnitzar a la persona titular de la concessió pel 

perjudici material derivat de l’extinció anticipada. Els drets de les persones o enti-
tats creditores amb llur garantia inscrita en el Registre de la Propietat en la data del 
rescat han de ser presos en consideració per a determinar l’import i les eventuals 
persones receptores de la indemnització.

Article 58. Valor del rescat
1. L’Administració portuària i les persones titulars de la concessió poden conve-

nir el valor del rescat.
2. A manca d’acord, aquest valor s’ha de fixar per l’Administració portuària se-

guint els criteris següents:
a) el valor de les obres, terrenys i instal·lacions rescatades que hagin estat adqui-

rides o construïdes pel titular concessional a l’empara del títol concessional, sense 
incloure en cap cas les obres i instal·lacions que no figurin en el títol o no hagin estat 
autoritzades prèviament per l’administració portuària.

b) la pèrdua de beneficis de l’activitat que sigui imputable al rescat durant el pe-
ríode pendent de complir, amb un màxim de tres anualitats
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3. El pagament del valor de rescat es pot fer en diner, mitjançant l’atorgament 
d’una altra concessió o, en cas que escaigués un rescat parcial, mitjançant una mo-
dificació de les condicions de la concessió.

Secció 5a: Llicència portuària per activitats econòmiques i comunicació

Article 59. Les activitats econòmiques en les infraestructures portuàries
1. L’exercici d’activitats econòmiques en les infraestructures portuàries gestiona-

des per l’Administració portuària que comportin, de forma no permanent, l’aprofita-
ment o l’ús intensiu del domini públic, o bé, obtenir-ne un rendiment, està sotmès a 
llicència prèvia i a l’obligació d’obtenir el títol habilitant municipal que correspon-
gui.

2. Aquestes activitats econòmiques, que han de tenir un interès portuari, es po-
den exercir, amb caràcter general, en règim de competència real i efectiva per qual-
sevol persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica que reuneixi els re-
quisits establerts en la legislació vigent, llevat el cas que, a criteri de l’Administració 
portuària, i en base a la intensitat de la utilització del domini públic portuari, s’hagi 
de determinar el nombre de persones operadores que les poden exercir.

Article 60. Situacions jurídiques particulars i responsabilitat
1. Les llicències s’atorguen, sens perjudici de terceres persones i amb abstracció 

de les altres llicències, permisos, autoritzacions o concessions que la persona sol·li-
citant necessiti per exercir l’activitat.

2. No pot ser invocat l’atorgament d’una llicència per excloure o disminuir la res-
ponsabilitat civil, penal o administrativa en què haguessin incorregut les persones 
beneficiàries en l’exercici de llurs activitats.

Article 61. Control de l’activitat
1. No es poden atorgar llicències que s’oposin a les determinacions contingudes 

en el Pla director urbanístic portuari o a qualsevol altre instrument de planejament 
territorial i urbanístic aplicables.

2. Quan per l’aprovació d’una disposició de caràcter general es modifiquin les 
condicions per a l’exercici de l’activitat realitzada, la persona titular de la llicència 
han d’adaptar l’activitat a les noves condicions.

Article 62. Atorgament de la llicència
1. La llicència s’atorga a sol·licitud de la persona interessada. Aquesta sol·licitud 

ha d’anar acompanyada de la documentació que es determini reglamentàriament.
2. La sol·licitud ha de ser resolta en el termini de tres mesos. El venciment del 

termini màxim establert sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa de-
termina l’estimació de la sol·licitud i l’atorgament de la llicència.

3. La llicència s’ha de formalitzar en document administratiu. Aquest document 
ha de relacionar, almenys, les següents circumstàncies:

a) La identitat de la persona interessada i el domicili.
b) L’objecte de l’activitat a desenvolupar.
c) El lloc de realització de l’activitat.
d) El termini d’atorgament.
e) Els tributs portuaris exigibles.
f) Les assegurances a constituir.
g) Les condicions i mitjans per a garantir la seguretat i qualitat ambiental de 

l’activitat.
h) L’horari d’exercici de l’activitat.
i) La informació a subministrar periòdicament a Ports de la Generalitat.
j) Els recursos humans i mitjans materials necessaris per a l’exercici de l’activitat.
k) Les causes d’extinció.
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l) Altres condicions que siguin raonables i proporcionades en funció del tipus 
d’activitat que pretén exercir la persona interessada.

Article 63. Termini i renovació de llicència
1. El termini de vigència de la llicència és com a màxim de 5 anys, que pot ser 

ampliat, excepcionalment, fins a 10 anys en cas que l’activitat per a la qual se sol·li-
citi comporti una inversió que, per la seva rellevància, justifiqui l’ampliació.

2. La renovació de la llicència s’ha de sol·licitar un mes abans de la data d’expi-
ració del termini de vigència. Aquesta sol·licitud ha de ser resolta en el termini d’un 
mes des que la mateixa tingui entrada en el registre de l’òrgan competent per a re-
soldre. El venciment del termini màxim establert sense que s’hagi dictat i notificat 
la resolució expressa determina l’obtenció de la renovació.

Article 64. Modificació i transmissió de la llicència
1. La llicència pot modificar-se en els supòsits assenyalats a l’article 38 d’aques-

ta llei.
2. La llicència és transmissible per actes inter vivos i mortis causa, prèvia comu-

nicació a l’Administració Portuària. Aquesta comunicació ha d’efectuar-se amb una 
antelació mínima d’un mes a la data d’efectivitat de la transmissió o, si escau, des 
de la producció de l’òbit. No obstant, l’Administració Portuària pot oposar-se a la 
transmissió de la llicència en els següents casos:

a) Si la persona titular de l’activitat no està al corrent de les seves obligacions 
davant l’Administració portuària.

b) Si la llicència està sotmesa a una causa d’extinció.
c) Que no hagi transcorregut almenys un any des de la data d’atorgament de la 

llicència, excepte en el cas de defunció de la persona titular.
d) Que aquell a qui es cedeix no reuneixi els requisits exigits per a l’exercici de 

l’activitat a la zona de servei.
En defecte d’autorització els subjectes que intervinguin en la transmissió són res-

ponsables solidaris dels danys que puguin derivar-se de la seva actuació.

Article 65. Extinció i caducitat de la llicència
1. Són causes d’extinció de la llicència les enumerades en els apartats a), b), c), 

d), h) i k) de l’article 40.1 d’aquesta llei.
2. Són causes de caducitat de la llicència a més de les establertes en els apartats 

a), b), g), h) i j) de l’article 40.3 les següents:
a) El no exercici de l’activitat o la seva interrupció injustificada per un termini 

superior al previst en la llicència.
b) L’incompliment greu de les condicions establertes en la llicència.
3. El procediment per declarar l’extinció d’una llicència s’ha de tramitar en el 

termini de sis mesos. Si el procediment s’inicia per l’Administració Portuària, el 
venciment del termini màxim establert sense que s’hagi dictat i notificat la resolució 
expressa determina la seva caducitat. Si el procediment s’inicia a petició de la per-
sona interessada, el venciment del termini màxim sense que s’hagi dictat i notificat 
la resolució expressa determina la desestimació de la petició.

Article 66. Comunicació
1. L’exercici d’activitats en els espais portuaris que no comportin activitat eco-

nòmica ni un ús intensiu del domini públic està subjecte a comunicació, sense per-
judici de l’obligació d’obtenir el títol habilitant municipal que exigeixi la legislació 
sectorial.

2. La comunicació s’ha de presentar a l’Administració portuària deu dies abans 
de l’inici de l’activitat. El desenvolupament de l’activitat resta condicionada a la seva 
compatibilitat amb els serveis portuaris a prestar, l’operativa del port i la disponibi-
litat de la zona de servei afectada.

3. La suma de jornades de l’activitat no pot excedir un total de quinze dies.
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Capítol IV. Contractes administratius per a la construcció i gestió 
portuària

Article 67. Regim jurídic dels contractes
1. La preparació, adjudicació, compliment, efectes i extinció dels contractes es 

regeixen fonamentalment per la normativa de contractes del sector públic amb les 
especialitats establertes en aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament, i 
pels preceptes de la Llei 3/2007, de l’Obra Pública, que siguin d’aplicació. Quan hi 
ha transferència a l’empresa del risc operacional en l’explotació de les obres o dels 
serveis el contracte s’ha de qualificar com de concessió.

2. Aquests contractes faculten l’empresa concessionària per a ocupar el domini 
públic que resulti necessari per a la seva execució, en els termes que disposa aquesta 
Llei en matèria del règim econòmic i d’utilització del domini públic portuari.

Article 68. Termini
1. El termini de durada dels contractes de concessió per la construcció d’obra pú-

blica portuària és el que es fixa en el plec de clàusules administratives particulars, 
sense que pugui excedir el raonablement necessari perquè l’empresa concessionària 
recuperi les inversions, amb un màxim de quaranta anys.

2. El termini dels contractes de concessió de gestió portuària és el que es fixa en 
el plec de clàusules administratives particulars, sense que pugui excedir el raona-
blement necessari perquè l’empresa concessionària recuperi les inversions, amb la 
durada màxima següent:

a) Cinquanta anys en els contractes que comprenguin l’execució d’obres i l’explo-
tació del servei públic.

b) Vint-i-cinc anys en els contractes d’explotació del servei públic.
3. Els terminis màxims establerts en aquest article s’entenen sense perjudici dels 

que determini en cada moment la normativa en matèria de contractació pública.

Article 69. Pròrroga
1. El termini dels contractes a què es refereix l’article anterior es pot prorrogar 

en els supòsits següents:
a) Quan en el títol d’atorgament s’hagi previst expressament la possibilitat de 

pròrroga vinculada a la realització d’inversions addicionals.
b) Per resolució de l’administració portuària atorgada a petició de la persona 

contractista sempre que aquest porti a terme una inversió rellevant no prevista en el 
contracte originari i que, conjuntament:

b’) sigui superior al 20 per cent del valor actualitzat de la inversió que estigui 
obligat a executar en compliment de la concessió

b’’) sigui d’interès per a l’Administració portuària per a la millora de l’eficiència 
o la qualitat ambiental de les operacions portuàries i així es justifiqui raonadament 
en la resolució que l’autoritzi.

c) Quan constitueixi una mesura per al restabliment de l’equilibri econòmic del 
contracte, en els termes i condicions establerts en la normativa de contractes del 
sector públic.

2. Les pròrrogues previstes en les lletres a) i b) de l’apartat precedent requereixen 
en tot cas petició de la persona titular del contracte. L’administració portuària ha de 
valorar en tot cas la conveniència d’autoritzar-les d’acord amb els termes i terminis 
establerts en el títol concessional i la normativa de contractes del sector públic, sense 
que en cap cas la seva durada excedeixi de la meitat del termini inicial.

3. El Govern, ateses circumstàncies d’interès públic i mitjançant el Departament 
competent en matèria portuària, pot instar a les persones titulars dels contractes a 
realitzar les inversions necessàries per dur a terme les actuacions previstes en el Pla 
de ports vigent, així com les obres necessàries d’adaptació al canvi climàtic o me-
sures correctores d’impacte ambiental o altres accions estratègiques no previstes en 
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el títol concessional. La modificació del títol concessional pot comportar la pròrroga 
del seu termini fins a assolir l’equilibri econòmic del contracte.

En aquest supòsit, la manca d’acceptació del titular concessional faculta a l’Ad-
ministració portuària per a instar l’extinció de la concessió per raons d’interès públic

4. La pròrroga de la concessió ha de comportar la modificació del títol conces-
sional i dels cànons i taxes a satisfer a l’administració portuària.

5. En tots els supòsits de pròrroga, l’administració portuària valora per al seu es-
tabliment la qualitat de la gestió del titular concessional.

Article 70. Preparació, adjudicació i formalització del contracte de 
concessió d’obres públiques portuàries
1. En el cas de la concessió d’obra pública portuària, l’estudi de viabilitat o, si es-

cau, de viabilitat economicofinancera ha de contenir, en tot cas, les dades, anàlisis, 
informes o estudis que procedeixin sobre els punts següents:

a) Justificació de la demanda i oferta de punts d’amarratge en el lloc on es pretén 
construir l’obra pública.

b) Estudi de dinàmica del litoral, quan l’obra pública s’hagi de construir en el 
mar o a la zona maritimoterrestre, referida a la unitat fisiogràfica costanera corres-
ponent i dels efectes de les actuacions previstes.

c) L’adequació al Pla de Ports.
2. Les obres públiques portuàries que es construeixin mitjançant el contracte de 

concessió, incloses les zones complementàries d’explotació comercial, han d’obser-
var les disposicions normatives que resultin d’aplicació en matèria d’eliminació de 
barreres i promoció de l’accessibilitat, de manera que s’asseguri el seu ús en condi-
cions de comoditat i seguretat per part de les persones amb discapacitat i persones 
majors que tinguin problemes de mobilitat o comunicació.

3.El document administratiu és títol suficient per inscriure la concessió en el Re-
gistre de la Propietat. El titular concessional ha d’inscriure el títol en el Registre de 
la Propietat en el termini de dos mesos a comptar des de la data de la formalització.

Article 71. Unificació de títols habilitants
1. Les concessions d’obra publica o per a la gestió portuària són unificables, quan 

l’interès públic així ho justifiqui, d’ofici o a instància de la persona titular.
2. La persona titular de dues o més concessions d’obra pública o per a la gestió 

portuària pot sol·licitar a l’Administració portuària la seva unificació en una sola 
concessió sempre que es tracti de concessions contigües, o que estiguin unides per 
una instal·lació comuna.

3. L’Administració portuària pot autoritzar la unificació en el supòsit que les con-
cessions a unificar puguin formar una unitat d’explotació que comporti una millora 
en la gestió del Sistema Portuari.

A aquest efectes, s’entén que pot existir unitat d’explotació quan les concessions 
desenvolupin la mateixa activitat, i disposin o puguin disposar d’elements comuns 
necessaris per a la seva explotació correcta, de forma que l’explotació conjunta sigui 
més eficient que l’explotació independent de cadascuna d’elles.

4. El termini de la concessió unificada no pot ser superior al resultant de la mit-
jana dels terminis pendents de cadascuna d’elles, ponderat, a criteri de l’Administra-
ció portuària, per la seva superfície, volum de negoci i d’inversió pendent d’amortit-
zar, amb l’actualització corresponent.

5. En el cas que la sol·licitud d’unificació es formuli amb motiu de la realització 
d’una inversió rellevant de les previstes en l’article 69, el termini de la concessió 
unificada s’ha de determinar motivadament per l’Administració portuària en funció 
de la superfície, volum de negoci, inversió pendent d’amortitzar, amb l’actualització 
corresponent, i inversió prevista en infraestructura i millora de servei que acompa-
nyi la sol·licitud d’unificació.
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Article 72. Cessió dels contractes i constitució de drets reals
1. Els drets i obligacions derivats del contracte es poden cedir a terceres perso-

nes en la forma i els termes previstos legalment. Quan la cessió pretesa reuneixi els 
requisits exigibles, l’Administració portuària pot exercir els drets de tempteig i re-
tracte, en els mateixos terminis que es preveuen en aquesta llei per a la concessió 
demanial.

2. Igualment, les persones titulars de concessions poden constituir drets reals de 
garantia de les obligacions derivades del contracte

Capítol V. Regulació ambiental

Secció 1a. Disposició comuna

Article 73. La protecció ambiental del domini públic
1.L’Administració portuària ha de vetllar per la minimització de l’impacte am-

biental de l’activitat i la sostenibilitat del sistema portuari. A tal efecte, ha d’aplicar 
criteris de prevenció, control i lluita contra la contaminació, d’estalvi de recursos, 
de protecció de l’entorn, d’educació ambiental i de promoció de sistemes de gestió 
ambiental en les seves instal·lacions i les diferents àrees de l’activitat.

2. Sempre que les obres, serveis o activitats projectades en el domini públic 
portuari no estiguin sotmeses preceptivament al procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, s’ha de presentar juntament amb la documentació exigida per a l’atorga-
ment del títol corresponent, un programa de protecció ambiental del domini públic 
amb el contingut i la tramitació que siguin fixats reglamentàriament, que en tot cas 
ha d’incloure les mesures per la protecció de la qualitat de les aigües i del fons del 
domini públic portuari, sense perjudici de la intervenció integral de l’administració 
ambiental dins del procediment d’atorgament de llicència ambiental d’activitat.

Secció 2a. Dragatges en el domini públic portuari

Article 74. L’autorització de dragatge
1. La realització d’obres de dragatge i l’abocament dels productes de dragatge en 

el domini públic portuari a sol·licitud de persona interessada està sotmesa a l’auto-
rització de l’Administració portuària en els termes i condicions que es fixin regla-
mentàriament.

2. La destinació del material dragat prioritza el seu ús productiu, preferentment 
retornant-lo a la dinàmica litoral si les seves característiques físiques, químiques i 
biològiques ho permeten. En qualsevol cas, la disposició final del material reque-
reix l’autorització de l’òrgan administratiu competent per raó de la seva destinació, 
amb informe preceptiu previ dels municipis afectats i de l’Administració marítima.

Secció 3a. Abocaments en el domini públic portuari

Article 75. Prohibició d’abocaments
1. Queden prohibits els abocaments o emissions contaminants, ja siguin sòlids, 

líquids o gasosos, en el domini públic portuari, llevat que, tractant-se de substància 
inert no contaminant, estiguin prèviament autoritzats per l’Administració portuària.

2. No tenen la consideració d’abocaments els reblerts amb materials i els dipòsits 
per a l’execució d’obres portuàries, ni aquells productes o substàncies que per les 
seves característiques intrínseques siguin innocus pel medi ambient i per a la salut.

3. L’Administració portuària pot adoptar ordres individuals davant de les perso-
nes responsables d’un abocament no autoritzat perquè procedeixin a la seva reco-
llida o neteja.

4. L’Administració portuària, en l’àmbit de les seves competències, pot ordenar 
la suspensió de les activitats que donin origen a abocaments no autoritzats, sens per-
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judici de la responsabilitat civil, penal o administrativa en què puguin incórrer les 
persones causants dels mateixos.

5. Amb caràcter previ a l’atorgament del títol administratiu habilitant per a la 
utilització o ocupació del domini públic portuari, ha de quedar garantit el sistema 
d’eliminació d’aigües residuals, d’acord amb les disposicions vigents per l’aboca-
ment d’aquests tipus d’aigües.

6. L’Administració portuària exerceix les competències previstes en aquest ar-
ticle sense perjudici de les que, d’acord amb la normativa sectorial, corresponen a 
altres administracions, amb les que s’ha de coordinar en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament.

Article 76. Mitjans per a la prevenció i lluita contra la contaminació
1. Els ports de titularitat de la Generalitat han de comptar amb un pla interior 

marítim, en la forma prevista en la legislació sectorial.
2. Tots aquells que disposin d’un títol habilitant per desenvolupar activitats en el 

domini públic portuari han de comptar amb mitjans suficients per a la prevenció i 
lluita contra la contaminació accidental, en les condicions fixades per l’Administra-
ció portuària en els títols habilitants atorgats.

Secció 4a: Residus en el domini públic portuari

Article 77. Instal·lacions portuàries receptores i plans de recepció i 
manipulació de residus
1. Els ports i instal·lacions marítimes menors han d’estar dotats d’instal·lacions 

adequades per a la recepció dels residus generats pels vaixells i embarcacions i dels 
residus de càrrega, en la forma establerta en la legislació sectorial.

2. Correspon a l’administració portuària, a proposta de l’entitat gestora portuà-
ria, aprovar, modificar i revisar el pla de recepció i manipulació dels residus, tenint 
com a referència les línies estratègiques i els objectius de gestió de residus aprovats 
per la Generalitat de Catalunya.

3. Les persones titulars habilitades han d’adoptar totes les mesures de protecció 
ambiental previstes en la legislació sectorial vigent en funció de l’explotació.

4. Les persones propietàries de vaixells i embarcacions han de lliurar els residus 
que puguin generar, en els termes que hagi establert qui gestiona el servei de recep-
ció de residus.

Article 78. Instal·lacions especials
1. Sens perjudici del que disposa l’article anterior, les refineries de petroli, facto-

ries químiques i petroquímiques, instal·lacions per a l’emmagatzematge i distribució 
de productes químics i petroquímics, instal·lacions pel proveïment de combustibles, 
així com les drassanes i instal·lacions de reparació naval o de desballestament, em-
plaçades en la zona de servei portuari, han de disposar d’instal·lacions per a la re-
cepció i tractament de residus de la càrrega dels vaixells amb destinació a dites ins-
tal·lacions, les aigües de neteja de les bodegues i de llast o de sentines.

2. La disponibilitat d’aquestes instal·lacions ha de ser exigida per l’Administració 
portuària per autoritzar el funcionament de les referides activitats.

Secció 5a. Sorolls i emissions a l’atmosfera en el domini públic portuari

Article 79. Prevenció i control de la contaminació atmosfèrica i acústica
1. La zona de servei portuari té la consideració d’infraestructura de transport 

quant a la previsió d’emissions acústiques. En els procediments d’elaboració, apro-
vació i revisió dels mapes de soroll, de delimitació de les zones de servitud acústica, 
dels plans d’acció en matèria de contaminació acústica, d’ordenances municipals 
sobre el soroll i, en general, d’actes i disposicions en matèria de contaminació acús-
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tica, que afectin o es refereixin a les infraestructures portuàries de competència de 
la Generalitat, cal sol·licitar informe a l’Administració portuària.

2. En les operacions de càrrega, descàrrega, manipulació i emmagatzematge 
d’hidrocarburs, de materials i productes sòlids pulverulents i d’altres que pugin 
afectar la qualitat de l’aire les empreses habilitades han d’adoptar les mesures tèc-
niques de prevenció adients així com les altres específiques que siguin fixades re-
glamentàriament.

Secció 6a. Sòls i fons marins contaminats en el domini públic portuari

Article 80. Mesures per prevenir la contaminació dels terrenys i fons 
marins de domini públic portuari
1. L’Administració portuària pot incloure en els títols habilitants per a la utilit-

zació o ocupació del domini públic portuari, condicions específiques que comportin 
l’adopció de mesures dirigides a prevenir la contaminació dels terrenys i fons ma-
rins inclosos a la zona de servei portuària de competència de la Generalitat, inclosa 
l’emissió d’informes de caràcter preliminar i periòdics de situació.

2. La declaració d’un sòl o fons marí com a contaminat obliga al subjecte respon-
sable a realitzar les actuacions necessàries per procedir a la seva recuperació am-
biental en els termes i terminis determinats per l’òrgan competent de la Generalitat 
de Catalunya o l’Administració portuària, segons els casos.

Secció 7a: Transvasaments de sorra

Article 81. Actuacions de transvasament de sorra i de conservació de la 
costa
1. L’Administració portuària ha de promoure la minimització dels efectes de les 

infraestructures portuàries sobre les platges i el transport de sediments, en el marc 
de la gestió integrada del litoral i del conjunt d’agents que hi actuen.

2. Correspon a l’Administració portuària, en els termes que s’estableixin regla-
mentàriament, l’autorització i control de les operacions de gestió de sediments lito-
rals de l’entorn portuari i dels seus transvasaments, inclosos els dragatges de man-
teniment de les bocanes per efecte de la dinàmica litoral que efectuïn els titulars 
de la gestió de les infraestructures portuàries d’acord amb els corresponents títols 
concessionals i contractuals. En la tramitació d’aquestes actuacions ha de garantir 
la coordinació amb els ajuntaments afectats i amb la resta d’administracions actu-
ants en el litoral.

3. L’Administració portuària pot impulsar actuacions de manteniment de platges 
i protecció dels trams de costa en l’entorn portuari que sent complementàries o subs-
titutives del transvasament de sorra, incrementin la seva efectivitat.

Capítol VI. Domini públic portuari i seguretat

Secció 1a: Protecció civil i mercaderies perilloses

Article 82. Pla d’autoprotecció portuari
Els ports i instal·lacions marítimes menors de competència de la Generalitat han 

d’estar proveïts d’un pla d’autoprotecció, en la forma establerta en la legislació sobre 
protecció civil.

Article 83. Situacions excepcionals
1. En cas de tempesta, greu risc, catàstrofe o calamitat pública o qualsevol altre es-

tat de necessitat, urgència o concurrència de situacions anòmales o excepcionals, l’Ad-
ministració portuària pot disposar, immediatament i sense tramitació ni indemnització 
prèvia, del domini públic ocupat i de les obres i instal·lacions concedides o autoritza-
des, en la mesura que ho jutgi necessari per a la protecció i seguretat de les persones i 
béns afectats, sense perjudici de l’aplicació de la normativa de protecció civil.
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2. L’Administració portuària pot tancar temporalment el domini públic a l’ús pú-
blic o privatiu, quan les circumstàncies així ho aconsellin, per evitar riscos a la vida, 
integritat física o seguretat de les persones usuàries o en altres situacions anòmales 
o excepcionals.

Article 84. Mercaderies perilloses
1. En els ports i instal·lacions marítimes menors, correspon a l’Administració 

portuària controlar el compliment de la normativa sobre admissió, manipulació i 
emmagatzematge de mercaderies perilloses en els ports, en règim de coordinació i 
cooperació amb les restants autoritats competents en la matèria.

2. Quan es realitzin operacions de manipulació, emmagatzematge i transport 
intern de mercaderies perilloses, s’ha de disposar d’un estudi de seguretat, d’un pla 
d’emergència interior i d’un pla d’emergència exterior en la forma establerta en la 
legislació sectorial.

Així mateix, han de disposar d’un centre de control d’emergències amb les fun-
cions, organització i equipament previstos en la legislació sectorial.

Secció 2a: Protecció portuària

Article 85. Protecció portuària
1. Sens perjudici del que es disposa en la normativa de protecció de les infraes-

tructures crítiques, correspon a l’Administració portuària:
a) L’exercici de les funcions d’Autoritat de protecció portuària, en la forma pre-

vista en la legislació sectorial sobre millora de la protecció portuària.
b) Efectuar i aprovar les avaluacions de protecció portuària, i aprovar, modificar 

o revisar els plans de protecció portuària, amb l’informe previ i vinculant del De-
partament competent en matèria de seguretat.

c) Nomenar els oficials de protecció portuària.
d) Coordinar, executar i supervisar l’aplicació de les mesures previstes en la le-

gislació sobre millora de la protecció dels vaixells i instal·lacions portuàries davant 
l’amenaça d’actes il·lícits deliberats, sens perjudici de les competències de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, d’altres òrgans de les Administracions Pú-
bliques i de les responsabilitats que en aquesta matèria corresponen a les persones 
usuàries i concessionàries.

2. L’autoritat de protecció portuària ha de constituir, per a cadascun dels ports 
que gestiona, un comitè consultiu de protecció del port amb l’objectiu de prestar 
assessorament en el desenvolupament dels procediments o directrius tendents a la 
millora de la implantació de les mesures de protecció del port, de conformitat amb 
les normes organitzatives que aprovi la Generalitat de Catalunya.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra han de formar part d’aquest 
Comitè ateses les funcions de policia integral, incloses la protecció i la custòdia que 
exerceix en les infraestructures del sistema portuari. També n’ha de formar part la 
policia local del municipi on es troba situat el port, en atenció a les competències 
que li reconeix la legislació reguladora de les policies locals.

3. L’Autoritat de protecció portuària ha de denegar l’entrada a tot vaixell que no 
subministri la informació sobre protecció prevista en la legislació sectorial, excepte 
si el vaixell es troba exempt per resolució de l’òrgan administratiu competent.

Títol IV. Els serveis en el sistema portuari

Capítol I. Els serveis portuaris

Article 86. Concepte, classes i règim jurídic dels serveis portuaris
1. Són serveis portuaris les prestacions que s’ofereixen al públic per a satisfer les 

necessitats marítimes i portuàries mínimes per un adequat funcionament.
1. Els serveis portuaris es classifiquen en generals i específics.
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2. Els serveis portuaris generals són de titularitat pública i comprenen les opera-
cions que s’enumeren a continuació:

a) La inspecció, ordenació i control del tràfic de vaixells, mercaderies, persones, 
equipatges, vehicles i conductors a la zona de servei.

b) La conservació i manteniment de les aigües, infraestructures i superestructu-
res portuàries de la zona de servei.

c) La seguretat i vigilància dels espais comuns de la zona de servei, així com la 
prevenció d’incendis i la prevenció i control d’emergències a la zona, sens perjudici 
de les competències que corresponguin a altres Administracions Públiques.

d) La instal·lació i manteniment de senyals, balises i altres ajudes a la navegació 
que serveixin d’aproximació i accés del vaixell o les embarcacions al port, així com 
el seu abalisament interior.

e) La neteja de les aigües i dels espais terrestres comuns de la zona de servei i 
l’enllumenat dels espais comuns d’aquesta mateixa zona.

f) La recollida de residus en la zona de serveis, sense perjudici de les competèn-
cies d’altres administracions publiques.

3. Els serveis portuaris específics són d’interès general i comprenen les opera-
cions que s’enumeren a continuació:

a) El practicatge.
b) L’amarratge i desamarratge de vaixells i embarcacions quan sigui preceptiu.
c) El remolc portuari.
d) La recepció dels residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de 

càrrega.
e) La càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies.
4. El serveis portuaris en tant que destinats a satisfer l’interès general són d’uti-

lització general, llevat que en el seu en el seu títol s’estableixi un ús restringit

Capítol II. Els serveis portuaris generals

Article 87. Prestació dels serveis portuaris generals
1. En els ports i instal·lacions portuàries gestionades directament per l’Adminis-

tració portuària, els serveis portuaris generals han de ser prestats preferentment amb 
els seus propis recursos personals i materials, sense perjudici que puguin ser objecte 
de contractació en els termes previstos per la normativa vigent.

Sens perjudici de l’apartat anterior, l’Administració portuària pot encarregar la 
realització d’algun servei portuari general a altres òrgans o entitats de la Generalitat 
o d’altres Administracions Públiques, per raons d’eficàcia o quan no posseeixi els 
mitjans tècnics idonis per al seu acompliment, sempre i quan no tinguin per objecte 
cap dels contractes subjectes a la normativa sobre contractació pública.

2. En els ports i instal·lacions portuàries gestionades indirectament, la prestació 
dels serveis portuaris generals és responsabilitat de la persona o entitat gestora en la 
forma prevista en llur títol habilitant.

Capítol III. Els serveis portuaris específics

Article 88. Prestació dels serveis portuaris específics
1. En les instal·lacions portuàries gestionades directament per l’Administració 

portuària, els serveis portuaris específics han de ser prestats per persones físiques, 
jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, mitjançant l’atorgament de la cor-
responent autorització.

2. L’autorització destinada a la gestió del servei portuari específic té una durada 
inicial màxima de cinc anys. Si el termini inicial fos insuficient per amortitzar la 
inversió econòmica prevista l’Administració Portuària pot ampliar aquest termini en 
la forma i amb la durada establerta reglamentàriament.
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3. Els serveis portuaris específics poden ser prestats directament per l’Adminis-
tració portuària o bé mitjançant encàrrec en la forma prevista per als de caràcter 
general, quan no existeixin persones físiques o jurídiques interessades a prestar el 
servei de què es tracti o, quan circumstàncies sobrevingudes exigeixin la seva pres-
tació.

Article 89. Llibertat d’accés i prohibició de monopoli
1. Es reconeix la llibertat d’accés a la prestació dels serveis portuaris específics a 

qualsevol persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica que compleixi 
els requisits legalment i reglamentàriament establerts.

2. Les autoritzacions que atorgui l’Administració Portuària per a la prestació dels 
serveis portuaris específics tenen caràcter reglat i no atorguen dret a la realització 
del servei en règim d’exclusiva o monopoli. El nombre màxim de prestadors de ser-
vei es pot limitar per raons de disponibilitat d’espais i capacitat de les instal·lacions, 
de seguretat o d’altres degudament motivats.

3. En una mateixa infraestructura portuària, una persona física, jurídica o enti-
tat sense personalitat jurídica no pot prestar més d’un servei portuari específic. No 
obstant, quan existeixi una situació de clara insuficiència en la demanda dels serveis 
de remolc o amarratge i desamarratge de vaixells i embarcacions, l’Administració 
Portuària pot autoritzar que una mateixa persona física, jurídica o entitat sense per-
sonalitat jurídica pugui prestar ambdós serveis.

Article 90. Règim de sol·licitud dels serveis
1. Els serveis portuaris específics s’han de prestar a sol·licitud de les persones 

usuàries. No obstant, la utilització dels serveis de practicatge i remolc portuari és 
obligatòria quan així ho determini l’Administració marítima o portuària conforme 
a allò previst en la legislació sectorial.

2. El servei de recepció de deixalles generades per vaixells i embarcacions i de 
residus de càrrega és d’ús obligatori, excepte en els supòsits previstos en la legisla-
ció sectorial.

3. Quan la utilització d’un servei portuari específic no és obligatòria, L’Adminis-
tració Portuària pot exigir el seu ús per raons de seguretat o de protecció del medi 
ambient, degudament motivades.

Capítol IV. Autorització de la prestació de serveis portuaris específics

Article 91. Drets, deures i obligacions
1. La persona que presti un servei portuari específic té els drets següents:
a) Percebre les tarifes corresponents de les persones usuàries i realitzar, en el seu 

cas, la seva l’actualització i revisió amb subjecció a l’establert en l’ordenament jurí-
dic i en la forma prevista en l’autorització.

b) Suspendre temporalment la prestació del servei a la persona usuària, prèvia 
comunicació a l’Administració Portuària, en els supòsits i terminis fixat reglamen-
tàriament.

c) Percebre les contraprestacions econòmiques que correspongui com a conse-
qüència de la cooperació en la prestació de serveis de seguretat, salvament, lluita 
contra la contaminació, emergències i extinció d’incendis, o en virtut, de qualsevol 
altra cooperació o col·laboració

2. La persona que presti el servei portuari específic té els següents deures i obli-
gacions:

a) Prestar el servei amb subjecció a l’establert en l’ordenament jurídic i en la for-
ma prevista en l’autorització.

b) Sotmetre’s a les tarifes màximes fixades per l’Administració Portuària.
c) Satisfer els tributs portuaris legalment exigibles i concertar i mantenir en vigor 

les assegurances i les garanties exigides legalment.
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d) Subministrar a l’Administració Portuària la informació que correspongui per 
a la correcta prestació del servei incloses la comunicació de les incidències, recla-
macions o canvis en la seva composició accionarial o de participació.

e) Admetre la utilització del servei per qualsevol persona usuària d’acord amb els 
principis d’igualtat, universalitat i no discriminació

f) La resta de deures i obligacions que es determinin reglamentàriament
3. L’Administració Portuària pot dictar ordres a la persona autoritzada amb la fi-

nalitat d’instar el compliment dels seus deures i obligacions. Aquestes ordres s’han 
d’ajustar a l’establert en les normes reguladores del domini públic portuari.

Article 92. Modificació, caducitat, revocació i extinció
1. La modificació, caducitat, revocació i extinció de l’autorització per a la pres-

tació d’un servei portuari específic es pot produir per alguna de les causes previs-
tes en els articles 38 i 40 del capítol III del títol III d’aquesta llei. En els cas de la 
caducitat i la revocació a més de per les causes anteriors es pot produir per les que 
s’enumeren en aquest article.

2. Són causes de caducitat de l’autorització les següents:
a) La transmissió per actes inter vivos de l’autorització sense la prèvia autoritza-

ció o comunicació a l’Administració Portuària.
b) No haver assolit el rendiment o tràfic mínim durant dos anys consecutius.
3. En el servei portuari específic de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i trans-

bord de mercaderies és causa de caducitat de l’autorització l’incompliment de les 
obligacions que corresponen a l’empresa estibadora.

Article 93. Procediment de modificació i extinció
1. El procediment per a modificar l’autorització s’ha de tramitar i resoldre en el 

termini d’un mes. Quan el procediment s’hagués iniciat a sol·licitud de la persona 
interessada, el venciment del termini màxim establert per dictar i notificar la reso-
lució expressa determina la desestimació de la petició. Si s’hagués promogut d’ofici, 
determina la caducitat del procediment.

2. A excepció de la extinció per resolució judicial ferma, el procediment per de-
clarar l’extinció de l’autorització s’ha de tramitar en el termini de nou mesos. Si el 
procediment s’inicia d’ofici per l’Administració Portuària, el venciment del termini 
màxim sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa determina la seva ca-
ducitat. Si el procediment s’inicia a petició de la persona autoritzada, el venciment 
del termini màxim sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa determina 
la desestimació de la petició.

Iniciat el procediment, l’òrgan competent per resoldre pot adoptar les mesures 
provisionals que consideri necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució que 
pugui recaure. Entre aquestes mesures es pot adoptar la suspensió temporal de la 
prestació del servei.

Article 94. Transmissió
1. L’autorització destinada a la gestió d’un servei portuari específic pot trans-

metre’s en les condicions previstes en l’article 53 d’aquesta llei amb la condició que 
hagin transcorregut, almenys, dos anys des de la data d’atorgament de l’autorització.

2. La sol·licitud de transmissió ha de ser resolta en el termini de tres mesos. El 
venciment del termini màxim establert per dictar i notificar la resolució expressa 
determina l’estimació de la petició.

3. Autoritzada la transmissió, la persona cessionària se subroga en tots els drets 
i obligacions de la persona cedent.

4. L’autorització de prestació d’un servei portuari específic no pot transmetre’s 
mortis causa.
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Capítol V. Regles particulars dels serveis portuaris específics

Article 95. Servei de practicatge
1. S’entén per practicatge el servei d’assessorament als capitans o capitanes o 

patrons o patrones de vaixells i artefactes flotants, per facilitar la seva entrada i sor-
tida a port i les maniobres nàutiques dins d’aquest, en condicions de seguretat i en 
els termes que s’estableixin en la llei, en la reglamentació general que reguli aquest 
servei, així com en aquelles altres disposicions normatives que li resultin aplicables. 
Durant el servei, correspon al capità o capitana o patró o patrona del vaixell el co-
mandament i la direcció de qualsevol maniobra.

2. Aquest servei es presta a bord dels vaixells, incloent el mateix les instrucci-
ons impartides per la persona que presta el servei de practicatge des del moment 
en què surtin de l’estació de practicatge per vetllar per la seguretat de la navegació, 
dels vaixells, de la seva tripulació, de les instal·lacions portuàries i de les persones 
usuàries del servei.

3. No queden compreses en l’àmbit d’aquest servei les activitats privades de 
practicatge, sempre que es donin les circumstàncies establertes en la normativa 
aplicable. En tot cas, correspon a l’Administració Portuària autoritzar l’exercici de 
l’activitat privada de practicatge en la forma establerta per a les restants activitats 
econòmiques.

4. Correspon a l’Administració portuària el nomenament de qui ha de prestar el 
servei de practicatge entre les persones degudament habilitades per prestar el servei, 
la seva revocació i l’habilitació temporal com a personal per a prestar el servei de 
practicatge en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat. Així 
mateix, li correspon determinar el nombre de persones necessàries per a la prestació 
del servei en la forma establerta en la normativa aplicable.

L’Administració portuària pot establir un servei de practicatge comú per a tots els 
ports amb el nombre de persones que consideri adequat a les necessitats del servei.

Article 96. Servei de remolc portuari
1. S’entén per remolc portuari aquell servei l’objecte del qual és l’operació nàuti-

ca d’ajuda als moviments d’un vaixell, denominat remolcat, seguint les instruccions 
del capità o capitana o patró o patrona del vaixell, mitjançant l’auxili d’un altre o 
altres vaixells, denominats remolcadors, que proporcionin la seva força motriu o, si 
escau, l’acompanyament o la seva posada a disposició dins dels límits de les aigües 
incloses a la zona de servei del port.

2. El servei portuari de remolc comença quan el remolcador procedeix a execu-
tar l’ordre inicial donada per la persona que comanda el vaixell remolcat o per la 
persona que presta el servei de practicatge amb el consentiment de qui comanda el 
vaixell remolcat, que tingui relació amb el servei a realitzar i acaba en el moment en 
què s’ha complert l’ordre final donada per l’esmentat comandament o per la persona 
que presta el servei de practicatge amb el seu consentiment.

3. Durant el servei, correspon al capità o capitana o al patró o patrona del vaixell 
remolcat el comandament i la direcció de qualsevol maniobra.

Article 97. Servei d’amarratge
1. S’entén per amarratge de vaixells aquell servei l’objecte del qual consisteix a 

recollir els amarres d’un vaixell, portar-los i fixar-los als elements disposats per a 
tal fi, seguint les instruccions del capità o capitana o patró o patrona del vaixell, en 
el sector d’amarratge designat per l’entitat o persona encarregada de la gestió de la 
instal·lació portuària, en l’ordre convenient per facilitar les operacions d’atracada, 
desamarratge i desatracada.

2. S’entén per desamarratge de vaixells aquell servei l’objecte del qual consis-
teix a deixar anar els amarratges d’un vaixell dels elements de fixació als quals està 
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amarrat seguint les instruccions del capità o capitana o patró o patrona i sense afec-
tar a les condicions d’amarratge dels vaixells contigus.

3. Durant el servei d’amarratge i desamarratge de vaixells correspon al capità 
o capitana o patró o patrona del vaixell el comandament i la direcció de qualsevol 
maniobra.

Article 98. Servei de recepció de residus
1. S’entén per servei de gestió de residus generats per vaixells i embarcacions i 

de residus de càrrega, aquell l’objecte del qual consisteix en la recollida de dites dei-
xalles i residus i, si escau, l’emmagatzematge, classificació i preparació prèvia dels 
mateixos a la zona de servei del port pel seu posterior transport a una instal·lació de 
tractament autoritzada per l’Administració competent.

En tot cas en el servei de recepció de residus s’ha de garantir una recollida selec-
tiva i prioritzar una valorització dels residus generats.

2. Són residus generats per vaixells tots els residus, incloses les aigües residuals 
i els residus diferents dels residus de càrrega, produïts durant el servei del vaixell i 
que estan regulats als annexos I, IV i V o VI del Conveni Internacional per prevenir 
la contaminació ocasionada pels vaixells de 1.973, així com els residus relacionats 
amb la càrrega segons es defineixen en les Directrius per a l’aplicació de l’annex V 
del citat Conveni.

3. Són residus de càrrega les restes de qualsevol material del carregament que es 
trobi a bord en bodegues de càrrega o tanc i que romanen una vegada completats els 
procediments de descàrrega i les operacions de neteja, inclosos els residus resultants 
de les operacions de càrrega i descàrrega i els vessaments.

4. Els residus generats per vaixells i embarcacions i els residus de càrrega es con-
sideren residus als efectes previstos en la legislació sectorial. Les aigües residuals, 
que compleixin els paràmetres establerts a la normativa d’aigües, tenen la conside-
ració d’aigües residuals urbanes.

5. Per prestar el servei de recepció de residus i d’aigües residuals les persones 
interessades han de complir, a més dels requisits establerts amb caràcter general, les 
següents exigències:

a) Per realitzar les tasques de recollida, transport, manipulació o tractament dels 
residus generats per vaixells i embarcacions o de residus de càrrega han de disposar 
de les autoritzacions exigides en la normativa aplicable en matèria de residus. Per 
realitzar les tasques de recollida i tractament de les aigües residuals han de disposar 
de les autoritzacions i permisos establerts a la legislació d’aigües.

b) Per utilitzar mitjans flotants en la prestació del servei han de disposar d’un 
certificat d’aptitud expedit per l’Administració competent en la forma prevista per 
la legislació sectorial.

c) Han d’acreditar documentalment que estan en disposició d’entregar les deixa-
lles i residus recollits en una instal·lació de tractament o eliminació autoritzada per 
l’Administració competent.

6. Les persones titulars d’una autorització per prestar aquest servei han de dur 
un registre dels serveis que presten als vaixells i embarcacions, on han de figurar, 
almenys, les dades següents:

a) La data i hora d’inici de la prestació del servei.
b) La data i hora de finalització del servei.
c) El nom i bandera del vaixell o embarcació.
d) La quantitat i tipus de residu rebut.
e) Les incidències esdevingudes durant la prestació del servei.
El registre s’ha de documentar en un llibre foliat.
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Article 99. Servei de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord 
de mercaderies
1. Es consideren integrades en aquest servei les operacions de càrrega, estiba, 

descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies objecte de tràfic marítim que per-
metin la seva transferència entre vaixells, o entre aquests i terra o altres mitjans de 
transport, a la zona de servei portuària.

2. Als efectes exclusius d’aquest servei, les operacions de càrrega i estiba com-
prenen:

a) La recollida de la mercaderia en el port i el seu transport horitzontal fins al 
costat del vaixell en operacions relacionades amb la càrrega del mateix.

b) L’aplicació de qualsevol dispositiu que permeti hissar o transferir la merca-
deria directament, o des del moll, previ dipòsit en el mateix o apilat, al costat del 
vaixell.

c) La hissada o transferència de la mercaderia i la seva col·locació en la bodega 
o a bord del vaixell.

d) L’embarcament de la mercaderia per mitjans rodadors en el vaixell.
e) L’estiba de la mercaderia en bodega o a bord del vaixell.
3. Als efectes exclusius d’aquest servei, les operacions de desestiba i descàrrega 

comprenen:
a) La desestiba de mercaderies en la bodega del vaixell, comprenent totes les ac-

tivitats precises per a la partició de la càrrega i la seva col·locació a l’abast dels mit-
jans d’hissada o transferència.

b) L’aplicació de qualsevol dispositiu que permeti hissar o transferir la merca-
deria.

c) La hissada o transferència de la mercaderia i la seva col·locació en un mitjà de 
transport o en el moll al costat del vaixell.

d) El desembarcament de la mercaderia del vaixell per mitjans rodadors.
e) La descàrrega de la mercaderia, bé sobre vehicles de transport terrestre, bé 

sobre el moll per a la seva recollida per vehicles o mitjans de transport que la tras-
lladin a la zona d’emmagatzematge o dipòsit dins del port, i el dipòsit i apilat de la 
mercaderia en aquesta zona.

4. Als efectes exclusius d’aquest servei, l’operació de transbord comprèn la de-
sestiba en el primer vaixell, la transferència de la mercaderia directament des d’un 
vaixell a un altre i l’estiba en el segon vaixell.

5. Als efectes exclusius d’aquest servei no tenen la consideració de mercaderia 
objecte de tràfic marítim:

a) Els béns propietat de l’Administració portuària.
b) La pesca fresca i els seus productes elaborats a bord.
c) Les deixalles i residus generats pel vaixell, així com les deixalles i residus de 

càrrega procedent dels vaixells.
6. Als efectes exclusius d’aquest servei, les operacions de càrrega, estiba, descàr-

rega, desestiba i transbord no comprenen:
a) Les operacions que es realitzin en ports o instal·lacions portuàries en règim de 

concessió o autorització sempre que dites instal·lacions estiguin directament relacio-
nades amb plantes de transformació o processament industrial i no siguin realitza-
des per una empresa estibadora.

b) Les operacions relatives als equipatges i efectes personals de les persones pas-
satgeres i de la tripulació.

c) Les activitats complementàries de subjecció i solta de la càrrega a bord del 
vaixell, quan siguin realitzades per les tripulacions dels vaixells.

d) Les operacions de càrrega, descàrrega i transbord si es realitzen per canonada, 
sempre que no sigui precís contractar personal.

e) Les operacions de càrrega, descàrrega i transbord per l’avituallament o aprovi-
sionament de vaixells, quan, per a aquesta última operació, no sigui necessari con-
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tractar personal. Així mateix, la càrrega o descàrrega de les peces i recanvis per a la 
reparació del vaixell i la maquinària i eines precises per a aquests treballs.

Es consideren operacions d’avituallament les que es refereixen als següents pro-
ductes: aigua, combustibles, carburants, lubrificants i altres olis d’ús tècnic.

7. Les persones titulars d’una autorització del servei portuari específic de càrre-
ga, estiba, descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies han de donar compli-
ment als requisits que determini l’Autoritat Portuària per a aquest servei en cada 
port en matèria de volum mínim de trànsit, seguretat en equips i maquinària posada 
a disposició de les operatives portuàries així com a la resta d’obligacions que es de-
terminin per reglament.

A aquests efectes, les persones titulars de les autoritzacions es denominaran em-
preses estibadores.

8. Les activitats incloses en aquest servei han de ser realitzades per persones 
treballadores que comptin amb l’adequada qualificació. L’empresa ha de garantir 
que la persona treballadora ha rebut una formació envers el seu lloc de treball, tant 
específica de l’especialitat que desenvolupa com en matèria de prevenció de riscos 
laborals.

Capítol VI. Règim jurídic dels elements portuaris

Secció 1a: Règim general

Article 100. Cessió d’elements portuaris
1. Els diferents elements i espais de terra i aigua de la zona de servei portuari po-

den ser objecte de cessió temporal d’ús i gaudi mitjançant contractes concertats en-
tre les empreses que gestionen el port i altres persones físiques o jurídiques. Aquests 
contractes es regeixen pel dret privat, pel que fa a les relacions entre les parts con-
tractuals i s’han de subjectar a la normativa vigent en matèria portuària i al títol ha-
bilitant, sense que puguin superar el termini establert al contracte de gestió del port.

La cessió temporal d’ús i gaudi dels elements portuaris i dels espais de terra i 
aigua de la zona de servei portuari pot ser per tot el termini establert al contracte de 
gestió del port o per terminis parcials segons s’acordi en contracte privat.

2. En el cas de gestió directa per part de l’Administració, les cessions temporals 
d’us i gaudi d’elements portuaris es regeixen pels principis de publicitat i concurrèn-
cia i els terminis de cessió s’han d’adaptar a la normativa contractual.

3. La cessió temporal en cap cas altera la responsabilitat única del titular del 
contracte de gestió del port davant l’Administració portuària, la qual està facultada 
per imposar clàusules mínimes en els títols habilitants que garanteixin els legítims 
interessos de les persones a qui es cedeix.

4. Els contractes de cessió que concertin les empreses que gestionen els ports no 
generen cap obligació a l’Administració i les relacions laborals que puguin implicar 
s’extingeixen en extingir-se el contracte de cessió o, en el seu cas, el títol habilitant 
portuari.

5. La transmissió del dret d’ús i gaudi sobre qualsevol element portuari s’ha de 
comunicar fefaentment a qui gestiona el port que ha de verificar que es donen les 
condicions necessàries i, si escau, l’ha d’autoritzar. En el cas de transmissió inter vi-
vos, la persona que gestiona el port pot exercir el dret de tempteig en el termini d’un 
mes. En cas d’execució forçosa pot exercir dret de tempteig o retracte.

6. Els contractes de cessió temporal es poden formalitzar en escriptura pública 
i inscriure’s en el Registre de la Propietat, en la forma prevista en la legislació hi-
potecària.
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Secció 2a: Règim específic

Article 101. Règim dels punts d’amarratge i places d’aparcament a terra
1. L’ocupació dels punts d’amarratge per part de les embarcacions s’ajusta als cri-

teris tècnics i condicions recollides en les recomanacions oficials de navegabilitat i 
de seguretat en matèria portuària i a l’ordenació de la zona de servei, sota la direcció 
i responsabilitat de la persona que gestiona el port.

2. La cessió temporal de l’ús i gaudi de punts d’amarratge i places d’aparcament 
a terra no reservats a l’ús públic es regeixen pel dret privat pel que fa a les relacions 
entre les parts contractuals. Aquests contractes s’han de subjectar a les disposicions 
d’aquesta llei, les seves normes de desenvolupament i a les clàusules del correspo-
nent títol habilitant.

3. Els contractes de cessió de punts d’amarratge i places d’aparcament a ter-
ra, sense perjudici de les clàusules de caràcter privat que s’acordin entre les parts, 
confereixen un dret d’ús preferent. Aquest dret s’ajusta als termes que estableixi el 
reglament general d’explotació i policia dels ports. La direcció del port, de manera 
justificada, pot variar temporalment la ubicació dels punts d’amarratge i d’aparca-
ment.

4. L’Administració portuària ha de fixar els imports màxims exigibles, en funció 
de la zona on s’ubiqui el port, de la temporada, del període d’estança i de la tipolo-
gia de l’embarcació. Les tarifes han de ser degudament publicitades i estar a dispo-
sició de les persones usuàries.

5. Les embarcacions amarrades en qualsevol port o instal·lació portuària s’han 
de destinar habitualment a la navegació. És responsabilitat de la persona armadora 
acreditar en cada moment que l’embarcació disposa de la documentació exigible i 
de les assegurances corresponents. En absència de la persona armadora correspon 
aquesta obligació a la persona titular del dret d’amarratge corresponent, que n’és la 
responsable.

6. Queda prohibit l’ús d’artefactes per a usos habitacionals, residencials, hotelers 
o altres tipologies d’usos i activitats turístiques.

7. L’estada de les tripulacions en l’embarcació, com a complement de l’activitat 
principal, que és la navegació requereix comunicació a la direcció del port, que ha 
d’oposar-s’hi si la instal·lació no disposa dels serveis necessaris o l’embarcació no 
pot garantir de manera autònoma el compliment en matèria de seguretat, residus, 
abocaments i medi ambient.

8. L’exercici de facultats d’inspecció, disciplina i sancionadores per l’incompli-
ment de les disposicions contingudes en els dos apartats anteriors corresponen, per 
raó de la matèria, i de forma coordinada, a l’Administració Portuària i a l’ajunta-
ment del terme municipal on es trobi situat el port, en els seus àmbits competencials 
respectius.

Article 102. Xàrter nàutic
Les embarcacions destinades a contracte d’arrendament nàutic d’acord amb la 

normativa sobre navegació marítima, han d’utilitzar els punts d’amarratge en les 
mateixes condicions que la resta d’embarcacions esportives, resultant responsables 
solidaris tant el patró o patrona de l’embarcació com la persona arrendadora.

L’activitat de xàrter nàutic s’assimila al règim previst a l’article 66 d’aquesta llei 
per a les activitats en règim de comunicació

Article 103. Punts d’amarratge en trànsit
1. S’ha de garantir la disponibilitat de punts d’amarratge i prestació dels serveis 

portuaris a les embarcacions en trànsit que s’ajustin a les característiques de la instal-
lació portuària. Els títols habilitants per a la gestió de ports i instal·lacions portuàries 
han d’establir els termes i condicions precises en què s’ha de garantir aquest servei 
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tenint en compte el nombre i tipologia d’amarradors existents i les característiques 
del port.

2. L’ocupació d’un lloc d’amarratge en trànsit comporta l’obligació de pagar la 
corresponent tarifa.

Article 104. Cessió altres elements portuaris
1. La cessió dels locals comercials i d’oci ha de preveure que l’exercici de qual-

sevol activitat que s’hi desenvolupi s’ha d’ajustar a la normativa portuària i al re-
glament d’explotació i policia portuària, a més de la normativa sectorial en matèria 
d’activitats, i que el seu incompliment comporta la rescissió del contracte.

2. L’ampliació o reforma dels locals comercials i d’oci objecte de cessió a ter-
ceres persones ha de disposar d’autorització de la persona que gestiona el port i del 
títol habilitant que correspongui.

3. Les activitats vinculades als usos portuaris complementaris en els locals co-
mercials i d’oci es regeixen per la normativa sectorial d’activitats, sense perjudici 
de les condicions que s’incorporin en els corresponents títols habilitants derivats del 
primer apartat d’aquest article.

Capítol VII. Sector pesquer

Article 105. Instal·lacions portuàries amb activitat pesquera
1. Els ports amb instal·lacions portuàries destinades al sector pesquer han de 

disposar com a mínim d’instal·lacions destinades a l’amarrament i descarrega dels 
productes pesquers i de les instal·lacions destinades a la manipulació, preparació, 
comercialització i distribució dels productes pesquers.

2. El desembarcament dels productes pesquers ha de realitzar-se en els molls de-
limitats a l’efecte per l’Administració portuària

3. En tots els expedients per l’establiment i/o canvi de base fixa o temporal i acti-
vitats d’aqüicultura és preceptiu i de caràcter vinculant l’informe de l’Administració 
portuària sobre la disponibilitat d’amarrament per l’activitat pesquera, la seva ade-
quació a les necessitats de l’embarcació i de la disponibilitat de serveis de comercia-
lització i de prestació de serveis portuaris.

4. Mitjançant Reglament s’han de desenvolupar les condicions de les esmentades 
instal·lacions.

Article 106. Naus de comercialització productes pesquers i activitats 
complementaries
1. Les naus de classificació i venda de peix són béns afectes al servei portuari de 

titularitat publica destinades a la primera venda dels productes de la pesca i centres 
de control i comercialització que disposen de les instal·lacions necessàries per dur a 
terme la seva funció.

2. La primera comercialització del peix desembarcat en els ports pesquers es 
realitza en les naus de classificació i venda de peix. La gestió es realitza de forma 
indirecta mitjançant l’atorgament de la corresponent concessió que habiliti la seva 
gestió i aprofitament. La concessió atorgada per a l’explotació pot autoritzar la rea-
lització per part de l’empresa concessionària d’activitats complementaries de suport 
a l’activitat pesquera del port corresponent. El procediment d’atorgament queda re-
gulat segons el que preveu el Llibre II de la present llei.

3. Les activitats complementàries del sector pesquer a realitzar en els ports amb 
activitat pesquera autoritzada necessiten disposar de la corresponent autorització de 
l’Administració Portuària. Cal garantir la compatibilitat amb els serveis portuaris, 
l’operativa del port i la disponibilitat de la zona de servei afectada.

4. Les activitats de transferència de productes pesquers en la zona de servei por-
tuària es realitza en les zones habilitades per l’Administració Portuària.
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Títol V. Règim econòmic financer del sistema portuari

Capítol I. Normes generals sobre el règim economicofinancer

Article 107. El principi d’autosuficiència financera
El règim economicofinancer del sistema portuari es regeix pel principi d’autosu-

ficiència financera. D’acord amb aquest principi, els ingressos econòmics de l’Ad-
ministració portuària han de ser suficients per afrontar:

a) Les despeses d’explotació, conservació, depreciació i amortització.
b) Les obligacions legalment exigibles.
c) El manteniment i millora de les condicions mediambientals i de seguretat.
d) L’obtenció d’un rendiment raonable en l’explotació que permeti el finançament 

de les inversions i despeses destinades a la creació, ampliació i millora de les infra-
estructures i superestructures portuàries.

Article 108. Els ingressos econòmics de l’Administració portuària
1. Els ingressos econòmics de l’Administració portuària estan constituïts, entre 

d’altres, per:
a) Els recursos legalment assignats a Ports de la Generalitat.
b) El producte dels tributs, preus, penalitzacions contractuals, multes coercitives 

i pecuniàries, interessos i altres prestacions patrimonials de caràcter públic exigides 
en les instal·lacions portuàries sotmeses al control i tutela del Departament compe-
tent en matèria de ports.

c) Els ingressos derivats de les operacions patrimonials efectuades pel Departa-
ment competent en matèria de ports, en procediments relacionats amb llurs funcions 
i competències en matèria portuària.

d) L’import de les garanties adquirides pel Departament competent en matèria 
de ports mitjançant prescripció o confiscació en procediments relacionats amb llurs 
funcions i competències en matèria portuària.

2. Els ingressos econòmics de l’Administració portuària formen part del pressu-
post d’ingressos de Ports de la Generalitat. Aquests recursos estan afectats al com-
pliment del principi d’autosuficiència financera.

Capítol II. Normes generals sobre els tributs portuaris

Article 109. Tributs portuaris
Els tributs portuaris que regula aquesta llei corresponen a taxes portuàries.

Article 110. Concepte de taxes portuàries
1. Les taxes portuàries són aquells tributs el fet imposable dels quals consisteix 

en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic portuari, així 
com la prestació de serveis portuaris generals o la realització d’activitats adminis-
tratives de competència de l’Administració portuària que es refereixen, afecten o 
beneficien de manera particular a les persones contribuents.

2. S’entén que l’activitat administrativa o servei afecta, es refereix o beneficia a la 
persona contribuent quan hagi estat motivat, directament o indirecta, per aquest, pel 
fet que llurs actuacions o omissions obliguin a l’Administració portuària a realitzar 
activitats o a prestar serveis de la seva competència.

Article 111. Classes de taxes portuàries
1.Les taxes portuàries es classifiquen en:
a) Taxes per la utilització privativa del domini públic portuari.
b) Taxes per l’aprofitament especial del domini públic portuari.
c) Taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats administratives.
2.Són taxes per la utilització privativa del domini públic portuari:
a) La taxa d’ocupació privativa del domini públic portuari.
b) La taxa d’emmagatzematge de mercaderies.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 52

c) La taxa per l’ocupació del domini públic portuari amb béns mobles destinats 
a la prestació de serveis portuaris específics o al desenvolupament d’activitats eco-
nòmiques.

d) La taxa per l’estada de vaixells a la zona de varada.
3.Són taxes per l’aprofitament especial del domini públic portuari
a) La taxa d’entrada i estada de vaixells.
b) La taxa d’atracada de vaixells.
c) La taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies.
d) La taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de persones passatgeres i 

vehicles en règim de passatge.
e) La taxa de la pesca fresca.
f) La taxa de les embarcacions esportives o de lleure
g) La taxa d’estacionament de vehicles.
4.Són taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats administratives:
a) La taxa per utilització de la bàscula.
b) La taxa de seguretat portuària.
c) La taxa pel servei portuari de recepció obligatòria dels residus generats pels 

vaixells.

Article 112. Import de les taxes portuàries
1. Els criteris metodològics que se segueixen per a valorar cada taxa són els se-

güents:
a) Per les taxes d’utilització privativa del domini públic portuari: el valor de 

mercat del bé (terrenys, mirall de l’aigua i edificis per zona de servei portuària) i en 
funció de la classe i intensitat dels usos del domini públic portuari.

b) Per les taxes d’aprofitament especial del domini públic portuari: el valor de 
mercat del bé (terrenys, mirall de l’aigua i edificis per zona de servei portuària) i el 
valor de la utilitat obtinguda.

c) Per les taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats administrati-
ves: cost del servei o activitat.

2. El valor de mercat del bé ocupat o aprofitat es determina específicament de la 
manera següent:

a) Ocupació de terrenys. Consisteix en el valor dels terrenys, que es determina 
segons criteris de mercat. A aquest efecte, la zona de servei s’ha de dividir en àrees 
funcionals i s’ha d’assignar als terrenys inclosos en cadascuna un valor prenent com 
a referència altres terrenys del terme municipal en els quals es desenvolupen usos 
similars, especialment els que estan qualificats com a usos comercials o industrials. 
En la valoració final cal tenir presents les obres d’infraestructura portuària i el grau 
d’urbanització dels terrenys i de les superfícies, i reflectir-hi també el grau de cen-
tralitat i de connexió amb els altres mitjans i infraestructures de transport i llur lo-
calització.

b) Ocupació de les aigües del port. És el valor del mirall d’aigua, que es deter-
mina per referència als terrenys contigus o, si escau, a les àrees de la zona de servei 
amb una finalitat o un ús similar. En la valoració s’han de prendre en consideració 
les condicions d’abric, profunditat i emplaçament.

c) Ocupació d’obres i d’instal·lacions. És constituïda pels conceptes de l’anualitat 
comptable d’amortització, el valor del sòl ocupat i el valor de les obres i les instal-
lacions.

d) Aprofitament del domini públic portuari. El valor és el dels materials aprofi-
tats en relació amb la mitjana dels preus de mercat.

3. La valoració dels terrenys i del mirall d’aigua pot ésser revisada cada cinc 
anys o bé abans, si es produeixen modificacions a la zona de servei del port. Ports de 
la Generalitat ha de remetre al Departament competent en matèria portuària, amb 
informe preceptiu del Departament competent en matèria de finances, la valoració 
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dels terrenys i del mirall d’aigua, i aquesta valoració s’ha de publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. L’import de les taxes per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat 
no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de 
què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.

5. Per a la determinació de l’esmentat import es prenen en consideració els costos 
directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat 
i, en el seu cas, els necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament 
raonable del servei o activitat per la prestació del qual o realització s’exigeix la taxa.

Article 113. Modulació de la quota líquida de les taxes portuàries
Per garantir l’efectiva aplicació del principi d’autosuficiència financera i equili-

brar l’oferta de béns, serveis i activitats en les diferents infraestructures portuàries 
de competència de la Generalitat, Ports de la Generalitat pot acordar amb caràcter 
anual l’establiment d’increments o reduccions sobre la quota líquida a ingressar de 
totes o algunes de les taxes per aprofitament especial i utilització privativa del do-
mini públic portuari exigibles en una determinada infraestructura portuària, amb el 
límit màxim del 20%.

Article 114. Repercussió
Quan els tributs portuaris es quantifiquen pel mètode d’estimació objectiva, les 

persones subjectes passives poden repercutir-los a terceres persones usuàries de les 
instal·lacions portuàries amb el límit de l’import que els correspongui en l’esmentat 
règim.

Article 115. Competència en matèria de gestió, recaptació i revisió dels 
tributs portuaris
Correspon a Ports de la Generalitat la gestió, recaptació i revisió dels tributs por-

tuaris exigits en les infraestructures portuàries competència de la Generalitat.

Article 116. Regles especials de gestió en matèria tributària
1. Les exempcions i bonificacions previstes en aquesta llei les aplica Ports de la 

Generalitat després de la sol·licitud prèvia de les persones obligades tributàriament. 
S’exceptua, tanmateix, la bonificació per acollir-se al mètode d’estimació objectiva 
en la determinació de la quota íntegra, que s’aplica d’ofici per Ports de la Genera-
litat.

2. L’Administració Hidràulica està exempta del pagament de les taxes portuàries 
per aquelles instal·lacions o activitats que s’han de dur a terme quan estigui declara-
da formalment una situació d’escassetat de recursos hídrics per a gestionar un abas-
tament d’emergència o quan participa en activitats per afrontar situacions de conta-
minació portuària o marítima.

Article 117. Recaptació dels tributs portuaris
1. Correspon a Ports de la Generalitat la recaptació dels tributs portuaris en pe-

ríode voluntari, en la forma establerta en la legislació tributària vigent i les seves 
normes de desenvolupament.

2. Correspon al Departament competent en matèria tributària la recaptació dels 
tributs portuaris en període executiu. A excepció dels recàrrecs del període executiu 
i de les costes del procediment de constrenyiment, les quantitats recaptades s’han de 
transferir als comptes de Ports de la Generalitat i han de formar part del seu pres-
supost d’ingressos.

3. El procediment de constrenyiment pot concloure amb l’adjudicació de béns a 
Ports de la Generalitat quan es tracta de béns l’adquisició dels quals pugui interessar 
a l’entitat i no s’hagin adjudicat en el procediment d’alienació. En aquests casos, la 
proposta i resolució sobre l’adjudicació de béns correspon als òrgans competents de 
Ports de la Generalitat. Els béns l’adjudicació dels quals s’hagi acordat, així com els 
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documents precisos per a la seva inscripció en els registres públics, s’han de lliurar 
o, en el seu cas, s’han de posar a disposició de l’entitat.

Article 118. Garanties del deute tributari
1. Els vaixells, embarcacions d’esbarjo, mercaderies i unitats de càrrega, vehicles 

de tracció mecànica i béns mobles de suport al desenvolupament d’activitats econò-
miques que les persones obligades tributàriament emprin per aprofitar o utilitzar el 
domini públic portuari o que motiven la sol·licitud o recepció de serveis o activitats 
de competència de l’Administració portuària, estan afectats al pagament dels tributs 
portuaris.

2. Les persones adquirents d’aquests béns responen subsidiàriament amb ells, 
per derivació de l’acció tributària, si el deute no es paga. Els béns i drets transmesos 
queden afectes a la responsabilitat del pagament de les quantitats, liquidades o no, 
corresponents als tributs que gravin tals transmissions, adquisicions o importacions, 
qualssevol que sigui el seu posseïdor o posseïdora, llevat que aquest resulti ser una 
tercera persona protegida per la fe pública registral o es justifiqui l’adquisició dels 
béns amb bona fe i just títol, en establiment mercantil o industrial, en el cas de béns 
mobles no inscriptibles.

3. Ports de la Generalitat té dret a retenir, per davant de tothom, els vaixells, em-
barcacions d’esbarjo, mercaderies i unitats de càrrega, vehicles de tracció mecànica 
i béns mobles de suport al desenvolupament d’activitats econòmiques per al paga-
ment dels tributs portuaris, de no garantir-se de forma suficient el pagament dels 
mateixos.

Article 119. Ajornaments i fraccionament
1. Els deutes tributaris que es troben en període voluntari o executiu poden ajor-

nar-se o fraccionar-se en els termes establerts en la legislació tributària vigent i les 
seves normes de desenvolupament.

2. Queden dispensades de l’obligació d’aportar garantia amb motiu de la sol·li-
citud d’ajornament o fraccionament les persones els deutes de les quals en el seu 
conjunt no excedeixin de 18.000 euros. A efectes de la determinació de l’esmentada 
quantia, s’han d’acumular en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es re-
fereix la pròpia sol·licitud com qualsevol altra de la mateixa persona deutora per al 
qual s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels 
deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin degudament garantides.

3. Correspon a Ports de la Generalitat acordar l’ajornament o fraccionament dels 
deutes tributaris en període voluntari de pagament i les seves normes de desenvo-
lupament.

Article 120. Reembors del cost de les garanties
Correspon a Ports de la Generalitat acordar el reembors del cost de les garanties 

en matèria de tributs portuaris en els casos i mitjançant el procediment previst en la 
legislació tributària vigent.

Capítol III. Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic 
portuari

Secció 1a: Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari (T01)

Article 121. Fet imposable
El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en l’ocupació del domini públic por-

tuari, en virtut d’una autorització, concessió o contracte atorgat per l’Administració 
portuària.

Article 122. Subjecte passiu
Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurí-

diques i les entitats que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desem-
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bre, general tributària, que duguin a terme l’ocupació del domini públic portuari en 
virtut d’una autorització, una concessió o un contracte.

Article 123. Exempcions
Estan exempts d’aquesta taxa:
a) La Creu Roja del Mar respecte de les activitats pròpies que té encomanada 

aquesta institució en matèria de salvament marítim.
b) Les entitats sense finalitats lucratives legalment constituïdes, l’activitat de les 

quals estigui exclusivament vinculada a l’atenció de tripulants i persones passatgeres.
c) Els òrgans i entitats de les administracions públiques que porten a terme acti-

vitats de vigilància, de repressió de contraban, de salvament i de lluita contra la con-
taminació marina, les relacionades amb la defensa nacional, la inspecció i protecció 
del medi marí i coster, protecció dels recursos pesquers, lluita contra el tràfic il·lícit 
de drogues i la de seguretat pública.

Article 124. Acreditació i exigibilitat
1. El període impositiu d’aquesta taxa coincideix amb l’any natural. No obstant 

això, el període impositiu ha de ser inferior a l’any:
a) Quan l’ocupació del domini públic portuari tingui un termini de durada infe-

rior a l’any.
b) Quan el primer any d’ocupació del domini públic portuari no tinguin com a 

dia inicial l’1 de gener.
c) En cas de cessació en l’ocupació del domini públic portuari en un moment an-

terior al 31 de desembre de l’any en curs.
En el primer cas, el període impositiu coincideix amb el determinat en el corres-

ponent títol habilitant.
En els altres dos, ha de comprendre el període de temps durant el qual s’ocupi el 

domini públic portuari l’any de referència.
2. Aquesta taxa es merita en el moment en què s’inicia l’ocupació dels béns de 

domini públic portuari, moment que, a dits efectes, s’entén que coincideix amb la 
data de formalització del corresponent títol habilitant. Tanmateix, quan l’ocupació 
del domini públic portuari hagi estat autoritzada durant més d’un any, la meritació 
del segon i els exercicis següents té lloc l’1 de gener de cada any.

3. Quan comenci l’ocupació del domini públic portuari iniciat l’any natural s’ha 
de liquidar la quota proporcional corresponent al nombre de mesos que restin per 
finalitzar el període impositiu, inclòs el de la data d’ocupació. Així mateix, quan el 
termini de vigència del títol habilitant sigui inferior a un any s’ha de liquidar la quo-
ta proporcional corresponent al nombre de mesos autoritzats.

4. En cas de cessació en l’ocupació abans de l’acabament del període impositiu, 
la quota s’ha de prorratejar per mesos naturals, exclòs aquell en el qual es produei-
xi aquesta circumstància. A tal efecte, s’ha de considerar com a data de cessació la 
de la resolució que decreta l’extinció del títol habilitant per a l’ocupació del domini 
públic portuari i les persones obligades tributàriament poden sol·licitar la devolució 
de la part de la quota corresponent als mesos naturals que resten fins al 31 de de-
sembre. Aquesta mateixa regla s’ha d’aplicar en cas d’extinció anticipada dels títols 
habilitants la durada dels quals sigui inferior a l’any.

5. La quota íntegra de la taxa s’ha de determinar d’acord amb els elements de 
quantificació vigents al temps de la seva meritació. Quan l’ocupació del domini pú-
blic portuari hagi estat autoritzada durant més d’un any, la quota íntegra de la taxa 
en el segon i els exercicis següents s’ha de determinar d’acord amb els elements de 
quantificació vigents l’1 de gener de cada any.

6. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat. Quan la durada del 
títol habilitant de l’ocupació del domini públic portuari excedeixi d’un any, el deute 
s’ha de satisfer amb periodicitat semestral. No obstant això, Ports de la Generalitat 



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 56

pot autoritzar pagaments a compte per terminis superiors per finançar l’execució 
d’obres a càrrec de la mateixa.

Article 125. Elements de quantificació de la taxa
1. El valor de mercat dels béns de domini públic portuari ocupats per zones de 

servei portuàries i prenent en consideració la modalitat de bé demanial afectat és el 
següent: 

Zona de servei 

portuària

Modalitat del bé de domini públic portuari ocupat

Valor del metre 
quadrat o lineal del 

terreny

Valor del metre 
quadrat o lineal de 

làmina d’aigua

Valor del metre 
quadrat o lineal de les 
obres o instal·lacions

Zona de servei 
Portuària Nord 412,24 € 16,77 € 875,75 €
Zona de servei 
Portuària Centre 617,52 € 21,61 € 1.057,21 €
Zona de servei 
Portuària Sud 363,93 € 10,94 € 843,98 € 

2. La base imposable de la taxa està constituïda per la mitjana del valor de mer-
cat dels béns de domini públic portuari de les zones de servei portuàries en els ter-
mes següents:

Valor mitjà del metre quadrat o lineal del terreny: 455,83 €
Valor mitjà del metre quadrat o lineal de làmina d’aigua: 16,56 €
Valor mitjà del metre quadrat o lineal de les obres i instal·lacions: 886,52 €
La superfície de domini públic portuari ocupada es computa en metres quadrats. 

Tanmateix, quan l’ocupació s’efectua mitjançant canonades, línies, canalitzacions i 
altres elements de similar caràcter, es computa en metres lineals.

3. El tipus de gravamen de la taxa s’estableix en funció de la classe d’ús portua-
ri assignat al bé de domini públic portuari ocupat i de la modalitat del bé afectat, 
d’acord amb l’establert en el quadre següent.

Classe ús Tipus de gravamen

Terrenys Aigua Obres i instal·lacions

Comercial 3,00% 3,00% 3,60%

Industrial 3,00% 3,00% 3,60%

Logístic 3,00% 3,00% 3,60%

Nàutic esportiu 3,00% 3,00% 3,60%

Pesquer 2,00% 2,00% 2,40%

Atípic 5,00% 5,00% 6,00%

Port esportiu íntegre en règim concessió 3,00% 3,00% 3,60%

Article 126. Quota tributària primària
1. La quota íntegra primària de la taxa es determina multiplicant el valor del me-

tre quadrat o lineal de la modalitat de domini públic portuari pel nombre de metres 
quadrats o lineals realment ocupats i pel tipus de gravamen. Quan la base imposable 
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’han d’aplicar de forma successi-
va 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.
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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 m2 destinades a l’activitat nàu-
tica esportiva i a la reparació i conservació d’embarcacions.

3. Bonificacions:
3.1. Bonificació per inversió: Aquelles persones contribuents que realitzin una 

inversió econòmica en el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la 
potenciació de l’activitat nàutica esportiva que afectin a la infraestructura portuària 
i a la superestructura 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 qua-
litat en la prestació de serveis: les persones contribuents 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.

En el cas de persones contribuents que corresponguin a ports gestionats en la 
seva totalitat en regim de concessió que, per la gestió de tota la instal·lació portuària, 
disposin del sistema de gestió i auditoria mediambiental segons el reglament euro-
peu esmentat en el paràgraf anterior o disposin d’un sistema de gestió mediambien-
tal o de qualitat segons les normes internacionals també referides, poden sol·licitar 
l’aplicació d’una bonificació de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonifica-
da de la taxa del 40%, del 30% o del 5%, respectivament, de forma no acumulativa. 
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: les persones contribuents que destinin es-
pais 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.

3.4. Bonificació a la pesca artesanal en els ports esportius gestionats íntegrament 
en règim de concessió: les persones contribuents que destinin espais al manteniment 
de l’activitat tradicional de pesca artesanal poden sol·licitar l’aplicació d’una boni-
ficació del 90% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat, amb 
l’obligació de repercutir la bonificació en les quotes que es girin per ocupació a les 
persones pescadores acreditades degudament. S’aplica sobre la part de la quota ín-
tegra primària i s’escau reduïda i bonificada que correspongui.

3.5. Bonificació a les superfícies destinades a àrees tècniques o escars en els 
ports esportius gestionats íntegrament en règim de concessió: les persones contri-
buents corresponents a ports esportius gestionats en la seva totalitat en règim de 
concessió, poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% en el còmput de 
la superfície no edificada que correspongui a àrea tècnica o escar i que es destini 
al manteniment i reparació d’embarcacions com activitat complementària del port. 
S’aplica sobre la part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que 
correspongui.

3.6. Bonificació especial per manteniment de platges: els ports esportius gestio-
nats íntegrament en règim de concessió que participin activament en el manteniment 

Fascicle segon
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dels trams de costa del seu entorn poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
5% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada de la taxa per cada 
200.000 euros d’inversió en aquest manteniment, que no estigui previst a les obli-
gacions concessionals. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini con-
cessional.

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 ínte-
gra primària.

En el cas de les bonificacions aplicables als ports esportius gestionats íntegra-
ment en règim de concessió, l’acumulació de les bonificacions establertes pels apar-
tats 3.1 i 3.2 no pot excedir el 50% de la quota íntegra primària. El conjunt total de 
bonificacions dels apartats 3.1, 3.2 i 3.6 no pot excedir el 75% de la quota íntegra 
primària.

Secció 2a: Taxa d’emmagatzematge de mercaderies (T02)

Article 127. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en l’ocupació de qualsevol bé de 

domini públic portuari, efectuada per la mercaderia, en ocasió d’alguna de les ope-
racions portuàries d’emmagatzematge o dipòsit.

2. Quan l’emmagatzematge o dipòsit de vehicles tingui lloc en infraestructures 
portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d’autorització, conces-
sió o contracte administratiu, la taxa només és exigible si la mercaderia utilitza de 
qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l’Administració 
portuària.

Article 128. Supòsits de no subjecció
No està subjecta a aquesta taxa la utilització del domini públic portuari en zona 

de trànsit descoberta, efectuada per les mercaderies carregades o descarregades uti-
litzant mitjans no rodadors, durant el mateix dia de càrrega o descàrrega i l’imme-
diat anterior o posterior, respectivament.

Article 129. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa en concepte de persona 

contribuent les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, propietàries de la 
mercaderia.

2. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 
substituta del o de la contribuent:

a) Si la mercaderia està consignada, la part consignatària, transitària o operadora 
logística representant de la mercaderia, de forma solidària

b) Si la mercaderia no està consignada, la persona física o jurídica que presti el 
servei portuari específic de càrrega, estiba, descarrega, desestiba i transbord de les 
mercaderies.

Article 130. Exempcions
Estan exemptes d’aquesta taxa les mercaderies a què es refereix l’article 163 de 

la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies.

Article 131. Acreditació
1. Aquesta taxa es merita quan s’inicia l’ocupació del domini públic portuari mit-

jançant les operacions d’emmagatzematge o dipòsit, moment que, a aquests efectes, 
s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de la corresponent autorització.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 59 

2. Si s’hagués produït l’ocupació del domini públic portuari sense sol·licitar au-
torització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada utilit-
zació.

Article 132. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) La superfície de domini públic portuari ocupada computada en metres quadrats.
b) El temps d’ocupació del domini públic portuari.
c) El tipus de bé de domini públic portuari ocupat.
2. La superfície de domini públic portuari ocupada s’ha de computar prenent 

com a referència el rectangle circumscrit exteriorment a la partida total de merca-
deries dipositades o emmagatzemades, definit de manera que dos dels seus costats 
siguin paral·lels a l’escaló del moll i els altres dos normals al mateix, arrodonint els 
metres quadrats que resultin per obtenir el número immediat, anterior o posterior, 
sense decimals. De forma anàloga es procedeix amb tarimes, magatzems, locals i 
instal·lacions, servint de referència els costats d’ells.

3. Als efectes del pagament de la taxa, la superfície ocupada s’ha d’anar reduint, 
per quartes parts, a mesura que les mercaderies es vagin retirant. A tal finalitat, s’ha 
de computar la totalitat de la superfície ocupada mentre no s’hagi aclarit el 25% de 
la mateixa, el 75%, quan l’esmentada superfície assoleixi el 25% sense superar el 
50%, el 50%, quan sigui del 50% sense assolir el 75% i, el 25%, quan sigui del 75% 
fins a la completa desocupació dels béns demanials.

4. El temps d’ocupació del domini públic portuari es computa per dies complets. 
Com a regla general, els terminis inicial i final del període d’ocupació coincideixen 
amb les dates d’atorgament i extinció de la corresponent autorització. Tanmateix, 
quan l’ocupació del domini públic portuari s’ha efectuat sense sol·licitar l’autorit-
zació, els esmentats terminis es corresponen amb els dies d’inici i finalització de 
l’ocupació.

El primer dia d’ocupació sempre es considera complet. L’últim dia, en canvi, no-
més es considera complet si se cessa en l’ocupació després de les 12:00 hores.

5. Els béns demanials es classifiquen en zones de trànsit i d’emmagatzematge. 
Aquestes, al seu torn, s’ordenen en superfícies cobertes i descobertes.

Article 133. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes reco-

llides en la tarifa adjunta per la superfície de domini públic portuari ocupada i pels 
dies d’ocupació emprats.
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Tipus del bé demanial Dies d’ocupació Import per metre quadrat

1. Zona de trànsit
1.1. Superfície descoberta 1 a 3 dies 0,00000 €

4 a 10 dies 0,02500 €
11 a 17 dies 0,05000 €

18 a 30 dies 0,075005 €

Més de 30 dies 0,10000 €

1.2. Superfície coberta 1 a 3 dies 0,05000 €
4 a 10 dies 0,07500 €

11 a 17 dies 0,10000 €

18 a 30 dies 0,15000 €

Més de 30 dies 0,20000 €

2. Zona d’emmagatzematge

2.1. Superfície descoberta 1 a 3 dies 0,00000 €
4 a 10 dies 0,01300 €

11 a 17 dies 0,02500 €

18 a 30 dies 0,03800 €

Més de 30 dies 0,05000 €

2.2. Superfície coberta 1 a 3 dies 0,01500 €

4 a 10 dies 0,02500 €

11 a 17 dies 0,05000 €
18 a 30 dies 0,07500 €

Més de 30 dies 0,10000 €

2. Per determinar la quota íntegra de la taxa, la tarifa s’ha d’aplicar de forma es-
glaonada.

Secció 3a: Taxa per l’ocupació del domini públic portuari amb béns 
mobles destinats a la prestació de serveis portuaris específics o al 
desenvolupament d’activitats econòmiques (T03)

Article 134. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització privativa de qualse-

vol bé de domini públic portuari mitjançant:
a) El dipòsit d’objectes i materials emprats en la manipulació de mercaderies, 

subministrament o avituallament a vaixells, embarcament i desembarcament de per-
sones passatgeres, equipatges i vehicles i, en general, per a la prestació de qualsevol 
tipus de servei portuari o activitat econòmica al port.

b) El dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues.

c) El dipòsit d’aparells de venda automàtica.
d) El dipòsit d’aparells de pesca.
e) L’ocupació del domini públic portuari amb cadires, taules, tribunes, empostis-

sats i altres béns mobles similars.
2. Quan la utilització privativa tingui lloc en infraestructures portuàries i altres 

béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte admi-
nistratiu, la taxa només és exigible si els béns mobles utilitzen de qualsevol forma 
béns de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.

Article 135. Supòsits de no subjecció
No estan subjectes a aquesta taxa:
a) L’ocupació del domini públic portuari mitjançant el dipòsit de materials de 

construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues, 
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efectuat per empreses contractades per l’Administració portuària per a l’execució 
d’obres de la seva competència.

b) L’ocupació del domini públic portuari en zona de trànsit descoberta amb les 
mercaderies carregades o descarregades utilitzant mitjans no rodadors durant el ma-
teix dia de càrrega o descàrrega i l’immediat anterior o posterior, respectivament.

c) L’ocupació del domini públic portuari amb béns mobles subjectes i no exemp-
tes de les taxes d’entrada i estada de vaixells, atracada de vaixells, càrrega, descàr-
rega, transbord i tràfic de mercaderies, embarcament, desembarcament i trànsit de 
persones passatgeres i vehicles en règim de passatge, de la pesca fresca, de les em-
barcacions d’esbarjo, d’estacionament de vehicles, d’emmagatzematge de mercade-
ries, d’instal·lació de senyals informatives i rètols indicadors i d’estada de vaixells 
en la zona del varador.

Article 136. Subjecte passiu
Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o ju-

rídiques i les entitats que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de de-
sembre, general tributària, al favor de les quals s’atorgui l’autorització per utilitzar 
el domini públic portuari amb béns mobles o, en el seu defecte, que es beneficiïn de 
la utilització si s’ha procedit sense l’oportuna autorització.

Article 137. Exempcions
Estan exemptes d’aquesta taxa:
a) L’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes en exercici de 

llurs competències.
b) La Creu Roja del Mar respecte de les activitats pròpies que té encomanada 

aquesta institució en matèria de salvament marítim.
c) Les entitats sense finalitats lucratius legalment constituïdes, l’activitat de les 

quals estigui exclusivament vinculada a l’atenció de tripulants i persones passatgeres.

Article 138. Acreditació i exigibilitat
1. Aquesta taxa es merita quan s’inicia la utilització privativa del domini públic 

portuari, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorga-
ment de la corresponent autorització.

2. Si s’hagués produït la utilització privativa del domini públic portuari sense 
sol·licitar autorització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’es-
mentada utilització.

3. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat. Les parts tributà-
ries obligades han de satisfer el deute amb periodicitat mensual o anual, quan el ter-
mini de durada de l’autorització s’ha establert per mesos o, en el seu cas, pel terme 
de vigència màxim previst en la llei.

4. Si, per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir en la seva 
integritat el període d’utilització autoritzat, els obligats tributaris poden sol·licitar la 
devolució de la part de la quota corresponent als dies o mesos que resten per com-
pletar l’esmentat període.

Article 139. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) La superfície de domini públic portuari ocupada.
b) El temps d’ocupació del domini públic portuari.
2. La superfície de domini públic portuari ocupada es computa en metres qua-

drats.
3. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa en dies, mesos o 

anys, segons els casos.
Com a regla general, els terminis inicial i final de període d’ocupació coincidei-

xen amb les dates d’atorgament i extinció de la corresponent autorització simplifi-
cada. Tanmateix, quan l’ocupació del domini públic portuari s’hagi efectuat sense 
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sol·licitar l’autorització, el període s’ha de computar per dies i els terminis inicial i 
final es corresponen amb els moments de començament i finalització de l’ocupació.

Quan el període d’ocupació es computa per dies, aquests s’entenen complets. 
A tal finalitat, el primer dia d’utilització sempre es considera complet. L’últim dia, 
en canvi, només es considera complet si se cessa en la utilització després de les 
12:00 hores.

Article 140. Quota tributària
La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes recollides 

en la tarifa adjunta per la superfície de domini públic portuari ocupada i pel temps 
d’ocupació previst.

Concepte Import del metre 
al dia

Import del metre 
al mes

Import del metre 
a l’any

Dipòsit d’objectes 
i materials emprats 
en la manipulació 
de mercaderies, 
subministrament o 
avituallament a vaixells, 
embarcaments i 
desembarcaments de 
persones passatgeres, 
equipatges i vehicles 0,1400 € 3,7400 € 41,2100 €

Dipòsit de materials de 
construcció, tanques, 
puntals, cavallets, 
bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 0,1700 € 4,7000 € 51,2300 €

Dipòsit d’estris de pesca 0,1200 € 3,3400 € 36,4600 €

Dipòsit d’aparells de 
venda automàtica i 
ocupació del domini 
públic portuari amb 
cadires, taules, tribunes, 
tarimes i altres béns 
mobles similars 0,3200 € 8,6900 € 94,7800 €

Dipòsit d’objectes i 
materials utilitzats en la 
prestació de qualsevol 
altre servei o activitat 0,1500 € 4,1900 € 45,7400 €

Secció 4a: Taxa per l’estada de vaixells a la zona de varador (T04)

Article 141. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització privativa del domi-

ni públic portuari, en ocasió de l’estada dels vaixells o embarcacions en els espais 
terrestres de la zona de servei destinats a varador.

2. Quan la utilització privativa tingui lloc en infraestructures portuàries i al-
tres béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte 
administratiu, la taxa només és exigible si els vaixells o embarcacions utilitzen de 
qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l’Administració 
portuària.

Article 142. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persones 

contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a favor de les 
quals s’atorgui l’autorització per utilitzar el domini públic portuari amb el vaixell o 
embarcació o, en el seu defecte, les que es beneficiïn de la utilització si s’ha procedit 
sense l’oportuna autorització.
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2. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persones 
substitutes de la persona contribuent:

a) En els vaixells pesquers, si es troben consignats, la persona consignatària. En 
un altre cas i, de forma solidària, les persones físiques o jurídiques que realitzen 
l’activitat de reparació o manteniment del vaixell en la zona del varador, la persona 
propietària i la persona armadora del vaixell si, en aquest segon cas, es tracta de per-
sones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica diferents.

b) En els restants vaixells, si es troben consignats, el consignatari o la consig-
natària. En un altre cas i, de forma solidària, les persones físiques o jurídiques que 
realitzen l’activitat de reparació o manteniment del vaixell en la zona del varador, 
el propietari o la propietària, la persona naviliera, el capità o la capitana o patró o 
patrona del vaixell.

Article 143. Acreditació i exigibilitat
1. Aquesta taxa es merita quan s’inicia la utilització privativa del domini públic 

portuari, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorga-
ment de la corresponent autorització.

2. Si s’hagués produït la utilització privativa del domini públic portuari sense 
sol·licitar autorització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’es-
mentada utilització.

3. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat.
4. Si per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir en la seva 

integritat el període d’utilització autoritzat, es pot sol·licitar la devolució de la part 
de la quota corresponent als dies que resten per completar dit període.

Article 144. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) La superfície de domini públic portuari utilitzada.
b) El temps d’utilització del domini públic portuari.
c) La classe de vaixell o embarcació.
2. La superfície de domini públic portuari utilitzada es computa en metres qua-

drats i es calcula multiplicant l’eslora màxima del vaixell o embarcació per la mà-
niga màxima.

3. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa per dies com-
plets. Com a regla general, els terminis inicial i final de període d’utilització coin-
cideixen amb les dates d’atorgament i extinció de la corresponent autorització. Tan-
mateix, quan la utilització del domini públic portuari s’hagi efectuat sense sol·licitar 
l’autorització, els esmentats terminis es corresponen amb els dies de començament 
i finalització de l’ocupació.

El primer dia d’ocupació sempre es considera complet. L’últim dia, en canvi, no-
més es considera complet si se cessa en l’ocupació després de les 12:00 hores.

4. Els vaixells o embarcacions es classifiquen en els pesquers i els restants.

Article 145. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes reco-

llides en la tarifa adjunta per la superfície de domini públic portuari ocupada i pel 
temps d’ocupació emprat.

Tipus de vaixell Valor del metre quadrat per dia

Dia 1 Dia 2 a 7 Dia 8 a 30 Dia 31 en endavant

Vaixells pesquers 0,1900 € 0,1226 € 0,0791 € 0,0510 €

Resta de vaixells 0,5661 € 0,3652 € 0,2356 € 0,1520 €

2. Per determinar la quota íntegra de la taxa, la tarifa s’ha d’aplicar de forma es-
glaonada.
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3. Quan el vaixell o l’embarcació que utilitza la zona de varador està destinada a 
la prestació d’un servei portuari, les persones obligades tributàriament poden sol·li-
citar l’aplicació d’una bonificació del 20% de la quota íntegra de la taxa.

Capítol IV. Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic 
portuari

Secció 1a: Taxa d’entrada i estada de vaixells (TA1)

Article 146. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de 

domini públic portuari, efectuada pel vaixell, en ocasió de les operacions portuà-
ries d’entrada i estada, incloses les aigües del port, els canals d’accés i les zones de 
fondeig o ancoratge.

2. Quan les operacions portuàries d’entrada i estada tinguin lloc en infraestruc-
tures portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d’autorització, con-
cessió o contracte administratiu, la taxa només és exigible si el vaixell utilitza de 
qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l’Administració 
portuària.

Article 147. Supòsits de no subjecció
No estan subjectes a aquesta taxa els vaixells subjectes i no exempts de les taxes 

de la pesca fresca i de les embarcacions d’esbarjo.

Article 148. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 

contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària, la persona naviliera 
i el capità o la capitana o el patró o la patrona del vaixell.

2. Té la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa en concepte de substitut del 
contribuent, la persona consignatària del vaixell quan aquest es troba consignat.

Article 149. Exempcions
Estan exempts d’aquesta taxa:
a) Els vaixells la titularitat dels quals correspon a l’Administració General de 

l’Estat o de les Comunitats Autònomes, que estiguin destinats de forma exclusiva 
a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

b) Els vaixells en servei oficial de la Unió Europea o d’un dels Estats membres de 
la Unió Europea que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis 
de la seva competència en règim de gestió directa.

c) Les embarcacions de la Creu Roja del Mar dedicades a les tasques que tenen 
encomanada aquesta institució en matèria de salvament marítim.

Article 150. Acreditació i exigibilitat
1. Aquesta taxa es merita quan el vaixell entra en les aigües de la zona de servei 

del port moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorga-
ment de la corresponent autorització.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada uti-
lització.

3. El pagament del deute tributari s’efectua per avançat. Tanmateix, quan resulta 
d’aplicació la reducció per estada prolongada, les persones obligades tributàriament 
han de pagar el deute amb periodicitat mensual.

4. Si el període d’estada autoritzat s’ha d’ampliar, les persones obligades tributà-
riament han de formular nova sol·licitud i abonar una altra vegada per avançat l’im-
port corresponent.

5. Si per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir en la seva 
integritat el període d’estada autoritzat, les parts tributàries obligades poden sol·lici-
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tar la devolució de la part de la quota corresponent a les hores que resten per com-
pletar l’esmentat període.

Article 151. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) L’arqueig brut del vaixell.
b) El temps d’utilització del domini públic portuari.
2. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa en hores i minuts. 

El temps d’utilització efectiva es calcula des del moment de la posada a disposició o 
reserva del lloc d’atracada o ancoratge fins que el vaixell abandona la zona de servei. 
El temps d’utilització es computa al 50% quan l’entrada i estada del vaixell té lloc 
en dies festius i caps de setmana mentre s’espera d’iniciar el conjunt d’operacions 
comercials en dia feiner.

Article 152. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,50 

euros per cada 100 tones de registre brut (o per cada 100 unitats d’arqueig) o fracció 
i pel temps d’utilització del domini públic portuari. La quantitat així obtinguda es 
modula mitjançant l’aplicació dels coeficients següents:

a) Per a vaixells de 0 a 10 GT: 0,80.
b) Per a vaixells de més de 10 a 100 GT: 0,85.
c) Per a vaixells de més de 100 a 400 GT: 0,90.
d) Per a vaixells de més de 400 a 4.000 GT: 0,95.
e) Per a vaixells de més de 4.000 a 6.000 GT: 1,05
f) Per a vaixells de més de 6.000 GT: 1,15.
2. Reduccions
2.1 La quota íntegra de la taxa, modulada d’acord amb els coeficients referits a 

l’apartat anterior, es redueix en la proporció que correspongui quan es presenta al-
guna de les circumstàncies següents:

a) Pel tipus de navegació.
b) Per la utilització d’instal·lacions en règim d’autorització o concessió adminis-

trativa.
c) Per estades prolongades.
d) Per arribada forçosa.
e) Per creuers turístics.
f) Per transport marítim en curta distància.
2.2 La quota de la taxa només pot ser objecte d’una reducció. En cas de presen-

tar-se els requisits per aplicar dos o més reduccions, només s’ha de practicar la que 
resulti més favorable a la persona obligada tributàriament.

2.3 En consideració al tipus de navegació, la quota íntegra de la taxa es redueix 
en el cas de vaixells amb bandera d’un Estat membre de la Unió Europea, registrats 
al territori de la Unió, i que efectuïn navegació interior a la Unió Europea, en un 
10%.

2.4 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 40% quan les operacions por-
tuàries d’entrada i estada tinguin lloc en infraestructures portuàries o altres béns de 
domini públic portuari en règim d’autorització o concessió administrativa.

2.5 En consideració a la seva estada prolongada, la quota íntegra de la taxa es 
redueix en un 50% en els casos següents:

a) Vaixells turístics locals.
b) Vaixells destinats al dragatge i a l’avituallament.
c) Vaixells destinats a la prestació de serveis portuaris generals o específics.
d) Vaixells destinats a l’aqüicultura o a constituir vivers flotants.
e) Embarcacions professionals dedicades al lloguer amb o sense patró o patrona.
f) Vaixells en construcció, reparació, transformació i desballestament.
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g) Vaixells pesquers l’última operació dels quals de descàrrega o transbord s’ha-
gi efectuat al port i estiguin a l’atur biològic o veda.

h) Vaixells en dipòsit judicial.
i) Vaixells, inclosos els pesquers, inactius.
j) Altres vaixells l’estada dels quals sigui superior a un mes.
En els dos últims casos esmentats en la relació anterior, a partir del segon mes 

d’estada la reducció és de 40%, el tercer mes de 30%, en el quart mes de 20% i el 
cinquè mes de 10%. Transcorreguts sis mesos des de l’entrada i estada no s’ha d’apli-
car cap reducció.

2.6 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan l’entrada i estada del 
vaixell es produeixi per arribada forçosa. Aquesta reducció només s’ha d’aplicar du-
rant els primers 7 dies d’estada del vaixell.

2.7 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan el vaixell tingui la 
consideració de creuer turístic.

2.8 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan el vaixell efectuï 
transport marítim en curta distància.

Per transport marítim de curta distància cal estar a allò que determini el dret 
marítim comunitari i internacional.

3. Bonificacions
La quota íntegra de la taxa, reduïda en la forma prevista a l’apartat anterior, pot 

ser objecte d’alguna de les bonificacions següents:
a) Per escales
b) Per protecció del medi ambient.
c) Per compromís de qualitat.
La quota íntegra de la taxa només pot ser objecte d’una bonificació. En cas de 

presentar-se els requisits per aplicar dos o més bonificacions, només s’ha de practi-
car la que resulti més favorable a l’obligat tributari.

3.1 Quan els vaixells operats per una mateixa persona naviliera o de creuer tu-
rístic o, en el seu cas, de diferents companyies navilieres però que disposin d’acords 
d’explotació compartida, realitzin més de dotze escales en una mateixa infraestruc-
tura portuària durant l’any natural, els obligats tributaris poden sol·licitar l’aplicació 
de les bonificacions previstes a la taula adjunta.

Tipus de vaixell Nombre d’escales a l’any

13 a 18 19 a 24 25 a 40 41 a 60
61 en 

endavant

Vaixells d’arqueig  
fins a 15.000 GT 10% 25% 40% 50% 55%
Vaixells d’arqueig superior 
a 15.000 GT 15% 30% 45% 55% 60%

3.2. Si el capità o capitana o el patró o patrona d’un vaixell comercial acredita da-
vant de Ports de la Generalitat el compliment de condicions de respecte al medi 
ambient que milloren les que exigeixen les normes i els convenis internacionals, i, 
a més, té subscrit un acord amb l’autoritat portuària en matèria de bones pràctiques 
ambientals associades a les operacions i a l’estada dels vaixells en el port, les perso-
nes obligades tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50%.

3.3. Si el capità o capitana, o el patró o patrona d’un vaixell inferior a vint-i-qua-
tre metres d’eslora i autoritzat per a un màxim de dotze persones passatgeres acredi-
ta davant de Ports de la Generalitat el lliurament de tot el seu rebuig a una empresa 
autoritzada per a prestar el servei portuari específic de recepció del rebuig generat 
per vaixells i embarcacions i residus de càrrega, en la infraestructura portuària de 
base, les persones obligades tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una boni-
ficació del 50%.
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3.4 Quan un vaixell hagi obtingut el certificat distintiu verd (Green Award) ator-
gat per la fundació Distintiu Verd (Green Award Foundation) de Rotterdam, les 
parts tributàries obligades poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 10%.

Secció 2a: Taxa d’atracada de vaixells (TA2)

Article 153. Fet imposable
El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de do-

mini públic portuari, efectuada pel vaixell, en ocasió de l’operació portuària d’atra-
cada, incloses les obres d’atracada i els elements fixos d’amarratge.

Quan l’operació portuària d’atracada tingui lloc en infraestructures portuàries i 
altres béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte 
administratiu, la taxa només és exigible si el vaixell utilitza de qualsevol forma béns 
de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.

Article 154. Supòsits de no subjecció
No estan subjectes a aquesta taxa els vaixells subjectes i no exempts de les taxes 

de la pesca fresca i de les embarcacions d’esbarjo.

Article 155. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 

contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària, la persona naviliera 
i el capità o capitana o patró o patrona del vaixell.

2. Té la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa en concepte de substitut de la 
persona contribuent, la persona consignatària del vaixell quan aquest es troba con-
signat.

Article 156. Exempcions
Estan exempts d’aquesta taxa:
a) Els vaixells la titularitat dels quals correspon a l’Administració General de 

l’Estat o de les Comunitats Autònomes que estiguin destinats de forma exclusiva 
a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

b) Els vaixells en servei oficial de la Unió Europea o d’un dels Estats membres de 
la Unió Europea que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis 
de la seva competència en règim de gestió directa.

c) Les embarcacions de la Creu Roja del Mar dedicades a les tasques que tenen 
encomanada aquesta institució en matèria de salvament marítim.

Article 157. Acreditació i exigibilitat
1. Aquesta taxa es merita quan el vaixell efectua l’operació d’atracada, moment 

que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de la correspo-
nent autorització.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada uti-
lització.

3. Si per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir en la seva 
integritat el període d’atracada autoritzat, les parts tributàries obligades poden sol·li-
citar la devolució de la part de la quota corresponent a les hores que resten per com-
pletar l’esmentat període.

4. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat. Tanmateix, quan 
resulti d’aplicació la reducció per atracada prolongada, les persones obligades tribu-
tàriament han de pagar el deute amb periodicitat mensual.

5. Si el període d’atracada autoritzada ha de ser ampliat, les persones obligades 
tributàriament han de formular nova sol·licitud i abonar una altra vegada per avançat 
l’import corresponent.
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Article 158. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) L’eslora màxima del vaixell mesurada en metres lineals.
b) El temps d’utilització del domini públic portuari.
2. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa en hores i minuts. 

Aquest període es calcula des de l’hora per a la qual s’ha reservat l’atracada fins al 
moment que el vaixell afluixa l’última amarra. El temps d’utilització es computa al 
50% quan l’atracada del vaixell té lloc en dies festius i caps de setmana mentre s’es-
pera d’iniciar el conjunt d’operacions comercials en dia feiner.

3. Quan un vaixell transporti mercaderies perilloses i necessiti disposar de zones 
de seguretat en proa, en popa, o en ambdues alhora, per al càlcul de la quota íntegra 
s’ha de prendre en consideració, al costat de l’eslora màxima del vaixell, la longitud 
de les zones referides.

Article 159. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,070 

euros per l’eslora màxima del vaixell mesurada en metres lineals i pel temps d’utilit-
zació del domini públic portuari. La quantitat així obtinguda es modula mitjançant 
l’aplicació dels coeficients següents:

a) Vaixells de calat fins a 3 metres: 0,50.
b) Vaixells de calat superior a 3 metres i fins a 8 metres: 1
c) Vaixells de calat superior a 8 metres: 2.
2. Reduccions de la quota íntegra.
2.1. La quota íntegra de la taxa, modulada d’acord amb els coeficients referits a 

l’article anterior, es redueix en la proporció que correspongui quan es presenti algu-
na de les circumstàncies següents:

a) Pel tipus d’atracada.
b) Per atracades prolongades.
c) Per transport marítim en curta distància.
2.2. La quota de la taxa només pot ser objecte d’una reducció. En cas de presen-

tar-se els requisits per aplicar més d’una reducció, només s’ha de practicar la que 
resulti més favorable a la part tributària obligada.

2.3. En consideració al tipus d’atracada, la quota íntegra de la taxa es redueix en 
un 50% en els casos següents:

a) Vaixells atracats de punta en els molls o pantalans excepte catamarans (vai-
xells de doble o triple casc)

b) Vaixells abarloats a un altre ja atracat de costat al moll o a altres vaixells abar-
loats, sempre que la seva eslora màxima sigui igual o inferior a la del vaixell atracat 
al moll o a la dels altres vaixells abarloats a aquest. Si l’eslora màxima és superior, 
han d’abonar, a més, l’excés, d’acord amb l’establert per al càlcul de la quota íntegra.

2.4. En consideració a la seva atracada prolongada, la quota íntegra de la taxa es 
redueix en la forma prevista en la taxa d’entrada i estada de vaixells (TA1).

2.5. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan el vaixell efectuï 
transport marítim en curta distància.

Secció 3a: Taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de 
mercaderies (TA3M)

Article 160. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de 

domini públic portuari, efectuada per la mercaderia i els seus elements de transport, 
en ocasió d’alguna de les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i 
trànsit terrestre o marítim.

Quan alguna de les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i 
trànsit terrestre o marítim tinguin lloc en infraestructures portuàries i altres béns de 
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domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, 
la taxa només és exigible si la mercaderia i els seus elements de transport utilitzen 
de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l’Administra-
ció portuària.

2. Aquesta taxa comprèn el dret de la persona contribuent que les mercaderies 
carregades o descarregades utilitzant mitjans no rodadors ocupin la zona de trànsit 
portuària descoberta o es quedin en ella durant el mateix dia de càrrega o descàrre-
ga i l’immediat anterior o posterior, respectivament. De la mateixa manera, inclou 
la utilització de les rampes fixes i l’escaló per a les operacions de càrrega i descàr-
rega efectuada pels vehicles que transporten les mercaderies per mitjans rodadors.

Aquesta taxa no comprèn la utilització de la maquinària, rampes mecàniques, 
passarel·les i altres elements mòbils per a la realització de les operacions portuàries.

Article 161. Supòsits de no subjecció
No estan subjectes a aquesta taxa els productes pesquers subjectes i no exempts 

de la taxa de la pesca fresca.

Article 162. Subjecte passiu
1. En les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit ma-

rítim, tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 
contribuent i, a més, de forma solidària, la persona naviliera, la persona propietària 
de la mercaderia i el capità o la capitana o el patró o la patrona del vaixell.

2. En l’operació portuària de trànsit terrestre, tenen la condició de subjectes pas-
sius d’aquesta taxa en concepte de persona contribuent i, a més, de forma solidària, 
la persona propietària de la mercaderia i la part transitària o l’operador o operadora 
logística que representi la mercaderia.

3. En les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit marí-
tim, tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persones 
substitutes de la persona contribuent:

a) A les infraestructures portuàries o qualsevol bé de domini públic portuari en 
règim autorització o concessió administrativa, la persona autoritzada o concessio-
nària.

b) A les infraestructures portuàries gestionades directament per Ports de la Ge-
neralitat, si la mercaderia està consignada, la part consignatària, transitària o ope-
rador o operadora logística representant de la mercaderia. Si la mercaderia no està 
consignada, la part consignatària del vaixell si aquest estigués consignat.

4. En l’operació portuària de trànsit terrestre, si la mercaderia té per destinació 
una instal·lació en concessió o autorització, la condició de subjecte passiu en con-
cepte de substitut de la persona contribuent correspon a la persona concessionària o 
autoritzada que les expediti o rebi.

Article 163. Exempcions
Estan exemptes d’aquesta taxa:
a) El material de la Creu Roja del Mar destinat a les tasques que té encomanada 

aquesta institució en matèria de salvament marítim.
b) Les mercaderies enviades amb finalitat humanitària a zones o regions en crisi 

o d’emergència, per entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes.
c) El material de l’Administració General de l’Estat i de les Comunitats Autòno-

mes que estigui destinat de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la 
seva competència en règim de gestió directa.

d) El material de la Unió Europea o d’un dels Estats membres de la Unió Euro-
pea que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la 
seva competència en règim de gestió directa.
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Article 164. Acreditació i exigibilitat
1. Aquesta taxa es merita quan la mercaderia i els seus elements de transport 

inicien el seu pas per la zona de servei, moment que, a aquests efectes, s’entén que 
coincideix amb el de l’atorgament de la corresponent autorització.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada uti-
lització.

3. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat.

Article 165. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) El tipus de mercaderia.
b) El pes de la mercaderia mesurat en tones.
c) El tipus d’operació portuària.
2. Les mercaderies es classifiquen en cinc grups, en la forma prevista en l’Annex 

sobre assignació de grups de mercaderies contingudes en el Reial Decret Legislatiu 
2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat 
i de la marina mercant.

3. El pes de les mercaderies es computa en tones mètriques.
4. Les operacions portuàries es divideixen en:
a) Càrrega.
b) Descàrrega.
c) Transbord.
d) Trànsit marítim.
e) Trànsit terrestre.

Article 166. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia de la tarifa 

adjunta segons el grup de mercaderia pel pes de la mercaderia mesurat en tones.

Grups de mercaderies Preu tona (€)

1 0,72
2 0,90
3 1,38
4 2,03
5 3,14

Als envasos, embalatges, contenidors, cisternes o altres elements, tinguin o no 
el caràcter de perduts o efímers, i que s’utilitzin per contenir les mercaderies en 
el seu transport, així com als camions, als remolcs, caps tractores i semiremolcs 
que com tals elements terrestres s’embarquin o desembarquin, buits o no de 
mercaderies, se’ls ha d’aplicar la quantia fixa de 3 euros per unitat equivalent 
de 20 peus TEU, a banda de la corresponent taxa de mercaderies si s’escau.

Quan es tracti de mercaderies i elements de transport en operacions de trans-
bord i les de trànsit marítim o terrestre la quota íntegra és el 50% de l’obtinguda per 
l’aplicació del paràgraf anterior.

2. Reduccions de la quota íntegra.
2.1. La quota íntegra de la taxa es redueix en la proporció que correspongui quan 

es presenti alguna de les circumstàncies següents:
a) Per la utilització d’instal·lacions portuàries en règim d’autorització o concessió 

administrativa.
b) Per volum manipulat
2.2. La quota de la taxa només pot ser objecte d’una reducció. En cas de presen-

tar-se els requisits per aplicar més d’una reducció, només s’ha de practicar la que 
resulti més favorable a la part tributària obligada.
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2.3 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan alguna de les opera-
cions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord, trànsit marítim o terrestre tin-
guin lloc en infraestructures portuàries o altres béns de domini públic portuari en 
règim d’autorització o concessió administrativa.

2.4 La quota íntegra de la taxa es redueix en funció del volum de mercaderia 
anual manipulada per a cada codi o grups de codi associats a un trànsit segons de-
termini Ports de la Generalitat d’acord amb les taules adjuntes: 

Grup 1/2 (dojo) Grup 3/4/5 - Grup 1-2 (aplecs)

DTE de tons fins a de tons 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

3. Bonificacions
La quota íntegra de la taxa, reduïda en la forma prevista a l’apartat anterior, pot 

ser objecte de les següents bonificacions:
a) Per foment de l’exportació
b) Per captació, consolidació i creixement de trànsits o tràfic especial.
3.1. Per fomentar l’exportació, les mercaderies embarcades tenen una bonificació 

del 10% de la quota íntegra de la taxa.
3.2. Per incentivar la captació, consolidació i creixement de trànsits o tràfic es-

pecial de grups 3,4 i 5 considerats d’interès estratègic per un determinat port o ter-
ritori.

El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat fixa la bonificació amb caràcter 
anual, de màxim el 40% de la quota íntegra de la taxa, per al trànsit o tràfic que es 
qualifiqui com a prioritari o estratègic per al port o territori, i determina les condi-
cions d’aplicació atenent les singularitats del trànsit o tràfic. La persona contribuent 
pot sol·licitar anualment l’aplicació d’aquesta bonificació.

Secció 4a: Taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de persones 
passatgeres en règim de passatge (TA3P)

Article 167. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de 

domini públic portuari, efectuada per la persona passatgera en règim de passatge, 
en ocasió d’alguna de les operacions portuàries d’embarcament, desembarcament o 
trànsit.

Quan alguna de les operacions portuàries d’embarcament, desembarcament o 
trànsit tinguin lloc en infraestructures portuàries i altres béns de domini públic por-
tuari en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, la taxa només és 
exigible si la mercaderia i els seus elements de transport utilitzen de qualsevol forma 
béns de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.

2. Aquesta taxa no comprèn la utilització de la maquinària, rampes mecàniques, 
passarel·les i altres elements mòbils necessaris per a les operacions portuàries d’em-
barcament i desembarcament.

Article 168. Subjecte passiu
1. Té la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa en concepte de persona con-

tribuent la persona passatgera.
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2. Té la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa en concepte de substitut de la 
persona contribuent i, a més, de forma solidària, la persona naviliera, el capità o la 
capitana o el patró o la patrona del vaixell i la part consignatària si, en aquest últim 
cas, aquell es trobi consignat.

Article 169. Exempcions
Estan exempts d’aquesta taxa:
a) Les persones menors de quatre anys.
b) El personal de l’Administració General de l’Estat i de les comunitats autòno-

mes, en servei oficial.
c) El personal de la Unió Europea o d’un dels Estats membres de la Unió Euro-

pea en servei oficial.

Article 170. Acreditació i exigibilitat
1. Si la quota íntegra es calcula conforme al mètode d’estimació directa, la taxa 

es merita en iniciar-se l’operació d’embarcament, desembarcament o trànsit de les 
persones passatgeres, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el 
de l’atorgament de la corresponent autorització.

Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar au-
torització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada utilit-
zació.

2. Si la quota íntegra es calcula conforme al mètode d’estimació objectiva, la 
taxa es merita l’1 de gener de cada any. En aquest cas, el seu període impositiu coin-
cideix amb l’any natural.

3. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat, llevat en el cas 
dels vaixells turístics locals que determinin la quota tributària pel mètode d’estima-
ció directa.

4. En el cas dels vaixells turístics locals, si la quota tributària es determina pel 
mètode d’estimació directa les persones obligades tributàriament han de pagar el 
deute tributari amb periodicitat mensual. En canvi, si es determina pel mètode d’es-
timació objectiva, el deute s’ha de pagar amb periodicitat anual.

Article 171. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) La classe de vaixell.
b) El tipus de navegació.
c) La modalitat del passatge.
d) El nombre de persones passatgeres.
2. Els vaixells es classifiquen en ordinaris i turístics locals.
3. El tipus de navegació s’ordena en interior o exterior a la Unió Europea.
4. La modalitat del passatge es divideix en:
a) De creuer turístic en embarcament o desembarcament.
b) De creuer turístic en trànsit.
c) En règim de transport.

Article 172. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa es pot calcular pels mètodes d’estimació directa i 

d’estimació objectiva.
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 la persona obligada 
tributàriament, la quota íntegra de la taxa s’ha de determinar pel mètode d’estima-
ció objectiva.

No es poden aplicar simultàniament els mètodes d’estimació directa i objectiva.
2. En el mètode d’estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina mul-

tiplicant les quanties fixes contingudes en la tarifa adjunta pel nombre de persones 
passatgeres i vehicles.
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Navegació interior  

a la Unió Europea

Navegació exterior  

a la Unió Europea

1 Vaixells ordinaris

A) Persona passatgera: 
a) Persona passatgera de creuer en 
embarcament o desembarcament 3,19 € 3,99 €
b) Persona passatgera de creuer en trànsit 2,55 € 3,19 €
c) Persona passatgera en règim de transport 1,91 € 2,39 €

B) Vehicle
a) Motos i vehicles o remolcs de dues rodes 1,74 € 2,18 €
b) Cotxes turismes i demés vehicles 
automòbils 6,96 € 8,70 €
c) Autocars i altres vehicles de transport 
col·lectiu 27,84 € 34,80 €
d) Altres vehicles de tracció mecànica 12,18 € 15,23 €

2 Vaixells turístics locals

A) Persona passatgera: 0’051 €

B) Vehicle: 
a) Motocicleta 1,30 €

b) Automòbil 5,22 €

3. El mètode d’estimació objectiva només és aplicable en el cas dels vaixells tu-
rístics locals.

En el mètode d’estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa es determina mul-
tiplicant la quantia fixa de 0,040 euros, pel nombre mig de persones passatgeres al 
dia i per 365 dies.

A aquests efectes, el nombre mig de persones passatgeres al dia no pot ser infe-
rior a 5 ni superior a100. Correspon a Ports de la Generalitat determinar amb caràc-
ter anual el nombre mig de persones passatgeres aplicables a cada infraestructura 
portuària.

A tal efecte, els acords que adopti Ports de la Generalitat han d’anar precedits 
d’un període d’informació pública per un termini no inferior a 20 dies i d’un estudi 
que justifiqui la seva procedència.

Per a la seva eficàcia, els esmentats acords s’han de publicar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya abans de l’1 de gener de cada any. Si en un exercici 
concret Ports de la Generalitat no adopta aquest acord s’ha d’entendre tàcitament 
prorrogat l’adoptat a l’exercici anterior.

4. Reduccions de la quota íntegra.
La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d’estimació directa es re-

dueix en un 50% quan les operacions portuàries d’embarcament, desembarcament o 
trànsit de persones passatgeres en règim de passatge tinguin lloc en infraestructures 
portuàries o altres béns de domini públic portuari en règim d’autorització o conces-
sió administrativa.

5. Bonificacions.
Les persones contribuents que s’acullin al mètode d’estimació objectiva gaudei-

xen d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de la taxa. Aquesta bonificació 
s’ha d’aplicar d’ofici per Ports de la Generalitat.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 74

Secció 5a: Taxa de la pesca fresca (TA4)

Article 173. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització pels vaixells pes-

quers en activitat de les obres i les instal·lacions portuàries que permeten l’accés 
marítim al port i llur estada en lloc d’atracada, punt d’amarratge o lloc de fondeig 
que els hagi estat assignat i pels productes de la pesca de les zones de manipulació 
i serveis generals del port.

Quan alguna de les operacions portuàries d’entrada, estada, atracada, descàrre-
ga, transbord i trànsit terrestre tingui lloc en les infraestructures portuàries i altres 
béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte admi-
nistratiu, la taxa només és exigible si els vaixells pesquers en activitat i els productes 
de la pesca utilitzen de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directa-
ment per l’Administració portuària.

2. Els productes de la pesca comprenen qualsevol tipus de recurs pesquer, inclu-
sivament els procedents del marisqueig, la transformació en centres d’engreix i que 
es descarregui en el port, l’aqüicultura i l’extracció de corall.

S’exceptua, no obstant, els productes de l’aqüicultura que accedeixen a la zona 
de servei per via terrestre per al seu envasat i manipulació i no s’han venut en llotja 
o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autònoma ubicats en les in-
fraestructures portuàries de competència de la Generalitat, que estan subjectes i no 
exempts a la taxa de la mercaderia en el grup 5.

3. Per a que els vaixells pesquers quedin subjectes a aquesta taxa és necessari 
que el valor de la pesca descarregada o transbordada excedeixi de 18.000 euros en 
còmput anual. En cas de no subjecció, abonaran la taxa corresponent d’entrada, es-
tada i atracada de vaixells.

Els vaixells dedicats a l’extracció de corall sempre estan subjectes a aquesta taxa
4. El pagament d’aquesta taxa a Ports de la Generalitat autoritza els vaixells pes-

quers per romandre a la infraestructura portuària durant el termini d’un mes des de 
la data d’inici de les operacions de descàrrega i transbord. Transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’efectuïn noves operacions d’aquesta classe a les infraestructures 
portuàries de la Generalitat, els vaixells pesquers queden subjectes a les taxes d’en-
trada i estada i d’atracada de vaixells, amb excepció dels períodes de veda establerts 
per l’administració competent que superin aquest termini.

Article 174. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 

contribuent:
a) Si els productes de la pesca accedeixen a la zona de servei per via marítima, 

la persona armadora del vaixell de pesca. Malgrat l’anterior, quan el vaixell sigui 
mercant, la persona naviliera i la persona propietària de la pesca, de forma solidària.

b) Si els productes de la pesca accedeixen a la zona de servei per via terrestre, la 
persona propietària dels mateixos.

2. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persones 
substitutes de la persona contribuent:

a) Si els productes de la pesca són venuts en llotja o en centres o establiments 
autoritzats per la Comunitat Autònoma atorgats en concessió o autorització, ubicats 
en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, la part conces-
sionària o autoritzada.

b) Si els productes de la pesca no són venuts en llotja o en centres o establiments 
autoritzats per la Comunitat Autònoma atorgats en concessió o autorització, ubicats 
en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, la persona que 
en representació de la propietària realitzi la primera venda.

c) Si els productes de la pesca accedeixen a la zona de servei per via terrestre, 
tenen per destí una instal·lació en concessió o autorització i no són venuts en llotja 
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o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autònoma, ubicats en les 
infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, la part concessionària 
o autoritzada que la rebi.

3. El subjecte passiu d’aquesta taxa ha de repercutir el seu import al primer com-
prador dels productes de la pesca. La repercussió s’ha de formalitzar en factura o 
document anàleg que incorpori el tribut i el tipus aplicable.

Article 175. Exempcions
Són exempts d’aquesta taxa els productes de la pesca que la persona armadora 

lliuri a les seves persones treballadores per al seu consum personal, amb el límit 
màxim de 3 quilograms per persona i dia o bé el que s’estableixi a la normativa de 
comercialització.

Article 176. Acreditació i exigibilitat
1. Aquesta taxa es merita quan el vaixell de pesca o els productes de la pesca 

inicien el seu pas per la zona de servei, moment que, a aquests efectes, s’entén que 
coincideix amb el de l’atorgament de la corresponent autorització.

2. Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar 
autorització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada uti-
lització.

3. Les parts tributàries obligades han de pagar el deute tributari amb periodici-
tat mensual.

Article 177. Elements de quantificació de la taxa
1. La base imposable de la taxa és el valor dels productes de la pesca. Aquest va-

lor es determina de la següent manera:
a) El que s’obtingui per la venda dels productes de la pesca mitjançant la seva 

subhasta a les llotges o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autò-
noma, ubicats en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat.

b) Si els productes de la pesca no fossin venuts mitjançant subhasta, s’ha de de-
terminar amb el valor mig obtingut en les subhastes de la mateixa espècie realit-
zades el dia o, en el seu defecte i, successivament, en la setmana o el mes anterior.

c) En els altres casos, s’ha de determinar tenint en compte les condicions habi-
tuals del mercat. A aquests efectes l’administració pesquera publicarà el preu de re-
ferència anual del corall.

2. El tipus de gravamen de la taxa, de caràcter no acumulatiu, és:
a) De l’1% en els casos de productes de l’aqüicultura i productes procedents 

d’operacions de transferència o de centres d’engreix.
b) De l’1%, en els casos de productes de la pesca autoritzats per Ports de la Ge-

neralitat a entrar en la zona de servei per via terrestre per subhastar-los o classifi-
car-los, llevat que provinguin d’un altre port gestionat per l’entitat.

c) Del 2% si els productes de la pesca es venen a les llotges o en centres o esta-
bliments autoritzats per la Comunitat Autònoma, ubicats en les infraestructures por-
tuàries de competència de la Generalitat.

d) Del 4% en la resta de casos.
3. La quota íntegra de la taxa es determina aplicant el tipus de gravamen a la 

base imposable.

Secció 6a: Taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5)

Article 178. Fet imposable
El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització per les embarcacions 

esportives o de lleure de les aigües del port, canals d’accés, obres d’abric i, si s’es-
cau, de les zones d’ancoratge o de les instal·lacions d’amarratge, atracada en molls o 
en molls de pilons del port, accessos terrestres i vies de circulació.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 76

Quan alguna de les operacions portuàries d’entrada, estada, atracada i desembar-
cament tingui lloc en les infraestructures portuàries i altres béns de domini públic 
portuari en règim d’autorització, concessió o contracte administratiu, la taxa només 
és exigible si els vaixells d’esbarjo i la seva tripulació utilitzen de qualsevol forma 
béns de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.

Article 179. Supòsits de no subjecció
No estan subjectes a aquesta taxa els vaixells turístics locals, els creuers turístics, 

les embarcacions professionals dedicades al lloguer amb o sense patró o patrona i 
les que realitzen transport de mercaderies.

Article 180. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 

contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària de l’embarcació i el 
capità o la capitana o el patró o la patrona de la mateixa.

2. A les infraestructures portuàries atorgades en autorització, concessió o con-
tracte administratiu, té la condició de substitut de la persona contribuent d’aquesta 
taxa, la part concessionària o autoritzada.

Article 181. Acreditació i exigibilitat
1. Si la quota íntegra es calcula conforme al mètode d’estimació directa, la taxa 

es merita quan l’embarcació d’esbarjo entra en les aigües portuàries o quan es pro-
dueix la posada a disposició de l’atracada o lloc d’ancoratge, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de la corresponent autoritza-
ció.

Si s’hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar au-
torització, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentada utilit-
zació.

2. Si la quota íntegra es calcula conforme al mètode d’estimació objectiva, la 
taxa es merita l’1 de gener de cada any. En aquest cas, el seu període impositiu coin-
cideix amb l’any natural.

3. En les infraestructures portuàries gestionades directament per Ports de la Ge-
neralitat, el pagament del deute tributari és exigible per avançat, d’acord amb els 
criteris següents:

a) Per a les embarcacions transeünts la quantitat que correspon pel període d’es-
tada que s’autoritzi. Si l’esmentat període ha de ser ampliat, el subjecte passiu ha de 
formular nova sol·licitud i abonar una altra vegada per avançat l’import corresponent 
al termini ampliat.

b) Per a les embarcacions de base la quantitat que correspon per períodes no in-
feriors a sis mesos ni superiors a un any.

Si per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir en la seva 
integritat el període d’estada autoritzat, les parts obligades tributàriament poden sol-
licitar la devolució de la part de la quota corresponent als dies que resten per com-
pletar l’esmentat període.

4. En les infraestructures portuàries en règim de concessió o autorització, el pa-
gament del deute tributari és exigible d’acord amb els criteris següents:

a) En el mètode d’estimació directa, el pagament del deute tributari s’ha d’efec-
tuar amb periodicitat mensual.

b) En el mètode d’estimació objectiva, el pagament del deute tributari s’ha d’efec-
tuar per avançat amb periodicitat anual.

Article 182. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) La superfície de domini públic portuari utilitzada.
b) El temps d’utilització del domini públic portuari.
c) La classe d’embarcació d’esbarjo.
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d) La disponibilitat dels serveis de subministrament d’aigua i energia elèctrica.
e) La modalitat de fondeig, atracada o estada.
2. La superfície de domini públic portuari utilitzada es computa en metres qua-

drats i es calcula multiplicant l’eslora màxima de l’embarcació per la màniga mà-
xima.

3. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa per dies com-
plets. Els terminis inicial i final de període d’utilització coincideixen amb les dates 
d’atorgament i extinció de la corresponent autorització.

Tanmateix, quan la utilització del domini públic portuari s’ha efectuat sense sol-
licitar l’autorització, els esmentats terminis es corresponen amb els dies de comen-
çament i finalització de la utilització.

4. El primer dia d’utilització sempre es considera complet. L’últim dia, en canvi, 
només es considera complet si se cessa en la utilització després de les 12:00 hores.

5. Les embarcacions es classifiquen en de base i transeünts.
6. El fondeig, atracada o estada pot adoptar alguna de les modalitats següents:
a) Ancoratge amb amarratge a mort.
b) Ancoratge amb mitjans propis.
c) Atracada de costat.
d) Atracada en punta.
e) Estada en sec.
7. L’estada en sec es classifica en:
a) Marina seca.
b) Zona d’esplanada.
c) Altres llocs en sec.

Article 183. Quota tributària
1. En les infraestructures portuàries gestionades directament per Ports de la Ge-

neralitat, la quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes con-
tingudes en la tarifa adjunta per la superfície de domini públic portuari utilitzada i 
el nombre de dies d’utilització.

Tipus 
d’embarcació

  Modalitat de fondeig, atracada o estada

Ancoratge amb 
amarratge a mort

Ancoratge amb 
mitjans propis

Atracada 
de costat

Atracada 
en punta

Estada en 
sec

Embarcació 
de base

0,166 € 0,106 € 0,437 € 0,191 € 0,106 €

Embarcació 
transeünt

0,425 € 0,340 € 0,765 € 0,595 € 0,850 €

Si la infraestructura portuària disposa de presa d’aigua, les quanties fixes con-
tingudes 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; i si disposa de presa d’ai-
gua i energia elèctrica s’han d’incrementar en 0,059 euros i 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. A les infraestructures portuàries en règim de concessió o autorització, la quo-
ta íntegra de la taxa es pot calcular pels mètodes d’estimació directa i d’estimació 
objectiva.

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 la persona obligada 
tributàriament, la quota íntegra de la taxa s’ha de determinar pel mètode d’estima-
ció objectiva.

No es poden aplicar simultàniament els mètodes d’estimació directa i objectiva.
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En el mètode d’estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina multi-
plicant les quanties fixes que s’assenyalen a continuació, per la superfície de domini 
públic portuari utilitzada i pel nombre de dies d’utilització:

a) Embarcacions de base 0,040 euros.
b) Embarcacions transeünts 0,061 euros.
Els vaixells amb una superfície ocupada superior a 100 m2 estan subjectes a l’es-

timació directa.
En el mètode d’estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa es determina mul-

tiplicant la quantia fixa de 0,020 euros pels metres d’amarratge disponible i per 365 
dies.

Els metres d’amarratge disponible es calculen multiplicant el nombre d’amarrat-
ges utilitzats per la superfície de domini públic portuari utilitzada per una embar-
cació tipus.

La superfície ocupada per una embarcació tipus no ha de ser inferior a 10 metres 
quadrats ni superior a 100 metres quadrats. Correspon a Ports de la Generalitat de-
terminar anualment la superfície ocupada per una embarcació tipus a cada infraes-
tructura portuària en règim de concessió o autorització.

A tal efecte, els acords que adopti Ports de la Generalitat han d’anar precedits 
d’un període d’informació pública per un termini no inferior a 20 dies i d’un estudi 
que justifiqui la seva procedència. Per a la seva eficàcia, els esmentats acords s’han 
de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans de l’1 de gener de 
cada any. Si en un exercici concret Ports de la Generalitat no adopta aquest acord 
s’ha d’entendre tàcitament prorrogat l’adoptat a l’exercici anterior.

3. Bonificacions.
3.1. La quota íntegra de la taxa pot ser objecte d’alguna de les bonificacions se-

güents:
a) Per acollir-se al mètode d’estimació objectiva
b) Per al foment de la nàutica popular
3.2. Les persones obligades tributàriament que s’han acollit al mètode d’estima-

ció objectiva gaudeixen d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de la taxa. 
Aquesta bonificació s’ha d’aplicar d’ofici per Ports de la Generalitat.

3.3. Quan les embarcacions d’esbarjo d’eslora màxima inferior a 7 metres fon-
degin o atraquin en espais de la zona de servei destinats a la nàutica popular, les 
persones obligades tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
20% de la quota íntegra de la taxa.

En els molls destinats a les persones jubilades del sector pesquer, la bonificació 
que es pot aplicar ha de ser del 50% per les persones propietàries d’embarcacions en 
edat legal de jubilació, prèvia acreditació de la seva condició de persona jubilada de 
la pesca per part de la Confraria de Pescadors.

Aquestes bonificació només és aplicable en les infraestructures portuàries ges-
tionades directament per Ports de la Generalitat.

Secció 7a: Taxa d’estacionament de vehicles (TA6)

Article 184. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé del 

domini públic portuari, en ocasió de l’estacionament de vehicles de tracció mecàni-
ca dins de les zones habilitades a tal efecte per l’Administració portuària.

2. Quan l’estacionament de vehicles tingui lloc en infraestructures portuàries i 
altres béns de domini públic portuari en règim d’autorització, concessió o contracte 
administratiu, la taxa només és exigible si el vehicle utilitza de qualsevol forma béns 
de domini públic gestionats directament per l’Administració portuària.
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Article 185. Subjectes passius
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa i, a més, de forma soli-

dària, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les persones propietàries 
del vehicle i el conductor o conductora que l’estaciona a les zones de domini públic 
portuari habilitades a tal efecte.

2. S’entén per persona propietària del vehicle la que figura com a titular del ma-
teix en el Registre de Vehicles de la Direcció Central de Trànsit o en un registre ad-
ministratiu equivalent.

Article 186. Exempcions
Estan exempts d’aquesta taxa:
a) Els vehicles utilitzats per persones minusvàlides quan estan en possessió de la 

corresponent autorització especial.
b) Els vehicles en servei oficial de l’Administració General de l’Estat i de les Co-

munitats Autònomes que estan destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis 
oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

Article 187. Acreditació i exigibilitat
1. Si la quota íntegra de la taxa es calcula conforme al mètode d’estimació direc-

ta, la taxa es merita quan s’efectua l’estacionament del vehicle de tracció mecànica 
a les zones de domini públic portuari habilitades a tal efecte.

En el supòsit que no es presenti el tiquet d’aparcament en el moment de la retira-
da del vehicle, s’aplica una tarifa de 20 euros.

2. Si la quota íntegra de la taxa es calcula conforme al mètode d’estimació objec-
tiva, la taxa es merita el primer dia de cada mes o l’1 de gener de cada any, segons 
procedeixi. En aquest cas, el període impositiu d’aquesta taxa coincideix amb el mes 
o l’any natural, segons procedeixi.

3. En el mètode d’estimació objectiva, el pagament del deute tributari s’ha d’efec-
tuar per avançat amb periodicitat mensual o anual, segons procedeixi. En aquest 
cas, si per causa no imputable al subjecte passiu no s’arriba a consumir en la seva 
integritat el període d’estacionament autoritzat, les parts obligades tributàriament 
poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als dies o mesos que 
resten per completar l’esmentat període.

Article 188. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació de la taxa són:
a) El temps d’utilització del domini públic portuari.
b) El tipus de vehicle.
2. El temps d’utilització del domini públic portuari es computa per minuts com-

plets. Els termes inicial i final del període d’utilització coincideixen amb els mo-
ments d’entrada i sortida del vehicle de les zones d’estacionament.

3. Els vehicles es classifiquen en:
a) Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes.
b) Cotxes turismes i altres automòbils.
c) Autocars i altres vehicles projectats per al transport col·lectiu.
d) Altres vehicles de tracció mecànica.

Article 189. Quota tributària
1. La quota íntegra de la taxa es pot calcular pels mètodes d’estimació directa i 

d’estimació objectiva.
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 la persona obligada 
tributàriament, la quota íntegra de la taxa s’ha de determinar pel mètode d’estima-
ció objectiva.

No es pot aplicar simultàniament els mètodes d’estimació directa i objectiva.
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2. En el mètode d’estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina mul-
tiplicant les quanties fixes recollides en les tarifes adjuntes pel temps d’utilització 
del domini públic portuari calculat en minuts.

Tipus de vehicle Preu per minut Preu màxim diari

Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes 0,010 € 2,02 €

Cotxes de turismes i demés automòbils 0,020 € 8,08 €

Autocars i demés vehicles projectats per al 
transport col·lectiu 0,040 € 32,31 €

Altres vehicles de tracció mecànica 0,030 € 14,13 €

3. En el mètode d’estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa s’ha de determi-
nar multiplicant les quanties fixes recollides en les tarifes adjuntes pel temps d’uti-
lització del domini públic portuari calculat en mesos i anys.

Tipus de vehicle Preu per mes Preu per any

Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes 33,78 € 368,54 €

Cotxes de turismes i demés automòbils 135,13 € 1.474,15 €

Autocars i demés vehicles projectats per al 
transport col·lectiu 538,05 € 5.896,60 €

Altres vehicles de tracció mecànica 236,49 € 2.579,16 €

4. Reduccions de la quota íntegra.
4.1. La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d’estimació directa es 

redueix en la proporció que correspongui quan es presenta alguna de les circums-
tàncies següents:

a) Per estacionament prolongat.
b) Per estacionament de vehicles del personal que dóna servei als ports.
4.2. La quota de la taxa només pot ser objecte d’una reducció. En cas de presen-

tar-se els requisits per aplicar més d’una reducció, només s’ha de practicar la que 
resulti més favorable a l’obligat tributari.

4.3. La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d’estimació directa es 
redueix en un 10% quan l’estacionament tingui una durada superior a tres dies.

4.4. La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d’estimació directa es 
redueix en un 10% quan l’estacionament del vehicle s’efectuï per persones que tre-
ballen en empreses o organismes situats a la zona de servei portuària.

Als efectes d’aplicar aquesta reducció les persones obligades tributàriament han 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’exhibició de la corresponent targeta 
d’identificació expedida per l’Administració portuària.

5. Bonificacions.
Les persones contribuents que s’acullen al mètode d’estimació objectiva gaudei-

xen d’una bonificació del 30% de la quota íntegra de la taxa. Aquesta bonificació 
s’ha d’aplicar d’ofici per Ports de la Generalitat.

Capítol V. Taxes portuàries per prestació de serveis o realització 
d’activitats administratives

Secció 1a: Taxa per utilització de la bàscula (TP1)

Article 190. Fet imposable
El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la determinació del pes de les mer-

caderies i vehicles mitjançant les bàscules de titularitat de l’Administració portuària.

Article 191. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 

contribuent les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 
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35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, propietàries de les 
mercaderies o vehicles el pes dels quals es determina a les bàscules de titularitat de 
l’Administració portuària.

2. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de perso-
nes substitutes de la persona contribuent, les persones físiques o jurídiques i les en-
titats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, que sol·licitin o motivin la realització de l’activitat que consisteix el fet 
imposable.

Article 192. Acreditació i exigibilitat
1. Aquesta taxa es merita quan se sol·licita la prestació de l’activitat en què con-

sisteix el fet imposable.
2. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat.

Article 193. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació d’aquesta taxa són:
a) El tipus d’objecte pesat.
b) La procedència o destí de la mercaderia.
c) El nombre d’ocasions que es realitza l’activitat.
2. Els objectes pesats es classifiquen en:
a) Mercaderies.
b) Vehicles amb mercaderies.
c) Restants objectes.
3. La procedència o destí de les mercaderies són la instal·lació portuària on es 

produeix la pesada o una altra diferent.

Article 194. Quota tributària
La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes contin-

gudes en la tarifa adjunta pel nombre d’ocasions en les quals es realitza l’activitat en 
què consisteix el fet imposable.

Tipus d’objecte pesat Tipus específic per pesada

Pesada amb mercaderies procedents o amb destinació 
a la instal·lació portuària 3,89 euros

Pesada amb mercaderies alienes a la instal·lació 
portuària

4,08 euros

Altres objectes 4,18 euros

Secció 2a: Taxa de seguretat portuària (TP2)

Article 195. Fet imposable
El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la prestació per part de l’Adminis-

tració portuària del servei portuari general d’inspecció, ordenació i control del tràfic 
de persones passatgeres i equipatges, a la zona de servei portuària de competència 
de la Generalitat.

Article 196. Subjecte passiu
1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 

contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària, la persona naviliera 
i el capità o la capitana del vaixell.

2. Té la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa en concepte de substitut de la 
persona contribuent, la part consignatària del vaixell quan aquest es troba consignat.

Article 197. Acreditació i exigibilitat
1. Aquesta taxa es merita quan s’inicien les operacions portuàries d’embarca-

ment, desembarcament o trànsit de les persones passatgeres i equipatges.
2. El pagament del deute tributari s’ha d’efectuar per avançat.
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Article 198. Elements de quantificació de la taxa
1. Els elements de quantificació d’aquesta taxa són el nombre de persones pas-

satgeres.
2. La modalitat de passatge és en règim de creuer turístic.

Article199. Quota tributària
La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes pel nom-

bre de persones passatgeres en règim de creuer turístic: 0,67 euros/ dia.

Capítol VI. Taxa pel servei portuari de recepció obligatòria dels residus 
generats pels vaixells

Article 200. Fet imposable
1. El fet imposable d’aquesta taxa consisteix en la prestació del servei de recep-

ció obligatòria dels residus generats pels vaixells o embarcacions que accedeixen 
per via marítima o fluvial a una infraestructura portuària de competència de la Ge-
neralitat de Catalunya.

2. Aquest taxa només és exigible a les zones de serveis portuàries de competèn-
cia de la Generalitat.

Article 201. Supòsits de no subjecció
No estan subjectes a aquesta taxa:
a) Els vaixells pesquers.
b) Les embarcacions d’esbarjo autoritzades per a un màxim de dotze persones 

passatgeres.

Article 202. Subjecte passiu
1.Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de persona 

contribuent i, a més, de forma solidària:
a) En el cas de vaixells, la persona propietària, la persona naviliera i el capità o 

capitana o el patró o patrona.
b) En el cas d’embarcacions d’esbarjo, la persona propietària de l’embarcació i el 

capità o capitana o patró o patrona de la mateixa.
2.Tenen la condició de subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de substitut 

de la persona contribuent:
a) En el cas de vaixells, la persona consignatària quan aquest es troba consignat.
b) En el cas d’embarcacions d’esbarjo, la persona titular de la concessió, autorit-

zació o contractista quan l’accés s’efectua en una infraestructura portuària gestiona-
da en règim d’autorització, concessió o contracte.

Article 203. Exempcions
Estan exempts d’aquesta taxa:
a) Els vaixells la titularitat dels quals correspongui a l’Administració General de 

l’Estat o de les Comunitats Autònomes que estiguin destinats de forma exclusiva a 
la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

b) Els vaixells en servei oficial de la Unió Europea o d’un dels Estats membres de 
la Unió Europea que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis 
de la seva competència en règim de gestió directa.

Article 204. Acreditació i exigibilitat
1. El període impositiu i la meritació resten establerts com segueix:
a) En el cas de vaixells i embarcacions que tenen la seva base en infraestructures 

portuàries de competència de la Generalitat, el període impositiu coincideix amb el 
mes natural i la taxa es merita el dia 1 de cada mes.

b) En el cas de vaixells i embarcacions transeünts o que no tenen la seva base en 
infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, la taxa es merita quan 
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el vaixell o l’embarcació entri en les aigües de la zona de servei de la infraestructura 
portuària en qüestió.

2. El pagament del deute tributari es produeix de la manera següent:
a) En el cas de vaixells i embarcacions de base, l’autoliquidació i ingrés es fa per 

avançat i pot referir-se a un o diversos períodes de meritació amb un màxim de sis 
mesos.

b) En el cas de vaixells i embarcacions transeünts o assimilats, l’autoliquidació i 
ingrés han d’efectuar-se abans d’abandonar la infraestructura portuària.

3. El producte de la recaptació de la taxa de recepció obligatòria resta afectat ín-
tegrament a sufragar el cost del servei de recepció de residus generats per vaixells 
que presten les instal·lacions portuàries de titularitat de la Generalitat, facin o no ús 
del mateix, amb la finalitat de reduir els abocaments al mar dels residus generats 
pels vaixells i les embarcacions.

Article 205. Quota tributària
1. La quota de la taxa resta fixada i és aplicable, segons la modalitat de merita-

ció, com segueix:
a) Els vaixells i embarcacions que tenen la seva base en infraestructures portuà-

ries de competència de la Generalitat: 125,38 €/mes
b) Els vaixells i embarcacions transeünts: 125,38 €/escala
2. El pagament de la quota dona dret a descarregar per mitjans de recollida ter-

restre un volum màxim de 2 m3 de residus inclosos en l’annex V del Conveni Mar-
pol 73/78 per cada mes o escala.

La recollida de volums superiors o de residus inclosos en altres annexos del Con-
veni esmentat se subjecta a les condicions tècniques i econòmiques que regulin la 
prestació del servei corresponent.

3. Reduccions
3.1. A la quota fixada d’acord amb l’article anterior li són d’aplicació les reduc-

cions previstes en aquest article, en la proporció que correspongui quan concorri 
alguna de les circumstàncies següents:

a) Per estar en possessió d’un certificat d’exempció total en vigor.
b) Per estar en possessió d’un certificat d’exempció parcial en vigor.
c) Per la generació de quantitats reduïdes de deixalles.
d) Pel tipus de vaixell.
e) Per l’entrega de totes les deixalles generades pel vaixell.
f) Per l’entrega parcial de les deixalles generades pel vaixell.
La quota de la taxa només pot ser objecte d’una reducció. De concórrer els requi-

sits per aplicar dues o més reduccions, només es practica la que resulti més favorable 
al subjecte passiu.

3.2. La quota de la taxa es redueix en (100)% quan el capità o capitana o pa-
tró o patrona del vaixell o de l’embarcació estigui en possessió d’una certificació 
d’exempció total vigent, emesa per l’òrgan administratiu competent en matèria de 
marina mercant i aplicable en la infraestructura portuària de què es tracti, o acrediti 
davant Ports de la Generalitat l’entrega de les seves deixalles corresponents als an-
nexos MARPOL I, IV i V a una empresa autoritzada per prestar el servei portuari 
específic de recepció de deixalles generades per vaixells i embarcacions i residus de 
càrrega en la infraestructura portuària de què es tracti.

3.3. La quota de la taxa es redueix en (75)% quan el capità o capitana o pa-
tró o patrona del vaixell o de l’embarcació estigui en possessió d’una certificació 
d’exempció parcial vigent, emesa per l’òrgan administratiu competent en matèria de 
marina mercant i aplicable en la infraestructura portuària de què es tracti, o acrediti 
davant Ports de la Generalitat l’entrega parcial de les seves deixalles corresponents 
als annexos MARPOL I, IV i V a una empresa autoritzada per prestar el servei por-
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tuari específic de recepció de deixalles generades per vaixells i embarcacions i resi-
dus de càrrega en la infraestructura portuària de què es tracti.

3.4. La quota de la taxa es redueix en (50)% quan el vaixell o l’embarcació d’es-
barjo generin quantitats reduïdes de deixalles, segons certificació vigent emesa per 
l’autoritat portuària.

3.5. La quota de la taxa es redueix en (25)% en el cas de:
a) Vaixells turístics locals.
b) Vaixells destinats al dragatge i a l’avituallament.
c) Vaixells destinats a la prestació de serveis portuaris generals o específics.
d) Vaixells destinats a l’aqüicultura o a constituir vivers flotants.
e) Embarcacions professionals dedicades al lloguer amb o sense patró o patrona.

Capítol VII. Cànon per prestació de serveis portuaris específics i 
desenvolupament d’activitats comercials i industrials i realització d’usos 
lucratius

Article 206. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del cànon la prestació de serveis portuaris especí-

fics i el desenvolupament d’activitats comercials o industrials i la realització d’usos 
lucratius en les infraestructures portuàries en virtut d’autorització, concessió o con-
tracte.

Article 207. Subjecte passiu
És subjecte passiu del cànon la persona física o jurídica titular de l’autorització 

d’activitat, la concessió o el contracte habilitant.

Article 208. Acreditació i exigibilitat
El cànon s’acredita anualment, en els terminis i en les condicions que assenyalin 

el títol habilitant.
En el supòsit que el cànon sigui exigible per avançat, la seva quantia s’ha de cal-

cular per al primer exercici sobre les estimacions efectuades sobre el volum de ne-
goci i, en els exercicis successius, sobre les dades reals dels anys anteriors.

Article 209. Import
L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia de 

fins al 10% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, el seu interès portuari, la 
quantia de la inversió i els beneficis previstos.

Capítol VIII. Preus privats per la realització d’activitats econòmiques i 
serveis diversos

Article 210. Preus privats
Correspon a Ports de la Generalitat determinar i revisar el preu exigible a les 

persones particulars en contraprestació per les activitats econòmiques i serveis di-
versos que realitza a sol·licitud d’aquestes persones.

Article 211. Exigibilitat
1. Ports de la Generalitat pot exigir el pagament del preu de les activitats econò-

miques i serveis diversos des del moment que rep la petició de la persona interessa-
da. A tal efecte, s’ha d’expedir la factura corresponent. El sol·licitant o la sol·licitant 
l’ha de fer efectiva en el termini de trenta dies naturals a comptar de la seva notifi-
cació.

2. Per a garantir el cobrament de les factures emeses es pot exigir un dipòsit pre-
vi o la constitució d’avals per l’import corresponent.

3. Transcorregut el termini de pagament sense que el sol·licitant o la sol·licitant 
hagi fet efectiu el preu exigit, la gerència de l’entitat portuària ha de certificar aques-
ta circumstància i ho ha de notificar a la persona obligada al pagament. La quantitat 
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deguda genera l’interès legal del diner vigent incrementat en dos punts durant el pe-
ríode en què s’hagi incorregut en mora.

4. Si la persona obligada al pagament ha constituït alguna garantia, l’entitat por-
tuària, previ apercebiment a la persona interessada, procedirà al cobrament de la 
quantitat deguda amb càrrec a dita garantia. Altrament, Ports de la Generalitat ha de 
reclamar la quantitat deguda davant els òrgans de la jurisdicció ordinària.

El certificat emès per la gerència de Ports de la Generalitat té la consideració de 
títol executiu als efectes de l’acció executiva, d’acord amb el que estableix l’article 
517 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, i permet la promoció 
del procés d’execució corresponent amb independència de l’import efectivament re-
clamat.

La falta de pagament dels interessos meritats durant el període en què s’ha incor-
regut en mora habilita igualment a Ports de la Generalitat per a l’exercici de l’acció 
executiva en la manera establerta per aquest article.

Article 212. Reclamacions de preus privats
En matèria de preus privats per la realització d’activitats econòmiques i serveis 

diversos, les persones interessades poden plantejar en defensa dels seus interessos 
les reclamacions que considerin oportunes d’acord amb la normativa sobre règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Capítol IX. Les tarifes màximes dels serveis portuaris específics

Article 213. Import màxim de les tarifes
1. Correspon a Ports de la Generalitat fixar les tarifes màximes exigibles per les 

persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que presten els 
serveis portuaris específics.

2. Quan els serveis portuaris específics siguin de sol·licitud o recepció obligatò-
ria o es prestin directament per Ports de la Generalitat, les persones usuàries han de 
pagar les tarifes corresponents.

Llibre tercer. Del transport de persones passatgeres en aigües 
marítimes i continentals

Títol I. Disposicions generals

Article 214. Serveis de transport de persones
1. Els serveis de transport objecte de la present llei són els destinats al transport 

de persones i, si escau, dels seus equipatges, en els àmbits següents:
a) Transport en aigües marítimes: el que es realitza íntegrament entre ports i 

llocs del litoral de Catalunya i el que es realitza entre aquests i els punts situats en 
els marges dels rius que transcorren pel territori de Catalunya fins al lloc on siguin 
navegables o on resulti evident l’efecte de les marees.

b) Transport en aigües continentals: el que es realitza íntegrament entre punts 
situats en els marges dels rius que transcorren pel territori de Catalunya i dels llacs.

2. S’entén que estan compresos dins d’aquesta modalitat els transports amb fina-
litats turístiques, el desplaçament a llocs per fer pràctiques esportives, així com, en 
general, qualsevol activitat comercial que suposi el transport de persones en embar-
cacions proveïdes de mitjans mecànics de propulsió, sense perjudici del que disposa 
l’aparat següent d’aquest article.

3. El lloguer d’embarcacions d’esbarjo, amb o sense patró, no té la consideració, 
als efectes d’aquesta llei, de transport de persones viatgeres i per tant resta exclosa 
del seu àmbit d’aplicació. També resta exclòs del seu àmbit d’aplicació el desplaça-
ment en embarcacions que siguin propietat d’empreses que duen a terme una activi-
tat principal diferent de la de transport, de la qual aquest en resulta complementari.
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Article 215. Classificació
Els serveis de transport objecte de la present llei, d’acord amb les seves condi-

cions de prestació, es classifiquen en:
a) Línies regulars: són les que estan subjectes a itineraris, freqüència d’escales, 

preus i altres condicions de transport prèviament establertes i que es presten amb 
una periodicitat predeterminada.

b) Línies no regulars o ocasionals: són totes les que, per les seves característi-
ques, no puguin considerar-se com a regulars.

Article 216. Competències administratives
La regulació, l’ordenació i el control del transport de persones passatgeres en ai-

gües marítimes i continentals i de les activitats relacionades amb el mateix és com-
petència del departament competent en matèria de transports, d’acord amb el previst 
en aquesta llei.

Títol II. Els serveis de transport de persones passatgeres

Capítol I. Règim de prestació dels serveis

Article 217. Llibertat de prestació
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits establerts en 

aquesta llei i la resta de normativa aplicable, pot exercir, i en règim de competència 
real i efectiva els serveis de transport objecte d’aquesta Llei.

Article 218. Vaixells
Els serveis de transport a què es refereix la present llei, amb finalitat mercantil, 

queden reservats a vaixells abanderats en qualsevol dels Estats membres de la Unió 
Europea o pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu.

Article 219. Prestació dels serveis
La prestació dels serveis de transport objecte de la present llei queda subjecta al 

compliment de les prescripcions establertes en la normativa vigent sobre transport 
i seguretat de vaixells, així com als requeriments o ordres que efectuïn els òrgans 
administratius competents.

Capítol II. Requisits per a la prestació dels serveis

Article 220. Comunicació
1. Les persones interessades a realitzar els serveis de transport a què es refereix 

aquesta llei han de notificar-ho de manera fefaent a la Direcció general competent 
en matèria de transports amb una antelació mínima d’un mes a l’inici de l’activitat, 
acreditant el compliment dels requisits establerts per a exercir l’activitat.

2. A aquests efectes, la comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació 
relativa a les circumstàncies següents:

a) Les dades identificatives de les persones físiques o entitats comunicants, de-
gudament registrades com a empreses navilieres, de conformitat amb la normativa 
vigent d’aplicació.

b) La documentació acreditativa que el vaixell a emprar en la prestació del ser-
vei compleix els requisits exigits per la normativa vigent per a poder navegar i els 
requeriments tècnics i de seguretat, en funció de les característiques del transport a 
realitzar, en la qual ha de constar el nombre màxim de persones passatgeres que pot 
transportar, emès per l’Administració competent.

c) L’assegurança de responsabilitat civil de la persona prestadora dels serveis de 
transport, que cobreixi els danys a terceres persones derivats de l’exercici de l’acti-
vitat, en els termes que es determinin per via reglamentària. La subscripció de l’as-
segurança s’entén sens perjudici d’altres que hagin de ser formalitzades en funció de 
la classe de transport a realitzar.
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d) La classe de servei. En cas que es tracti de serveis regulars, l’itinerari o itine-
raris que es realitzaran, els punts de partida i arribada i els llocs on es fan les es-
cales. En el cas que es tracti de serveis no regulars, la zona del litoral o les aigües 
continentals on es prevegi realitzar el transport, els punts de partida i arribada i la 
previsió d’escales.

e) Els preus aplicables per la prestació dels serveis.
f) Una declaració responsable de no tenir deutes amb l’Administració de la Ge-

neralitat, i d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, 
amb autorització expressa perquè pugui comprovar-se la veracitat de la declaració.

g) El títol de patró o patrona d’aigües fluvials o continentals, quan es tracti de 
realitzar transport exclusivament en aigües continentals.

h) Qualsevol altra documentació que es determini per reglament.
3. La documentació especificada en les lletres b) i c) d’aquest apartat pot substi-

tuir-se, en els serveis a prestar amb vaixells de nova adquisició, respectivament, per 
una memòria justificativa de les seves condicions tècniques, especificant el nombre 
màxim de persones passatgeres permès, i pel compromís de formalitzar la corres-
ponent assegurança de responsabilitat civil.

4. Les persones navilieres han de comunicar a la Direcció general competent en 
matèria de transports, cada tres anys, a comptar des de l’inici de l’activitat, la seva 
intenció de continuar prestant el servei, acompanyada d’una declaració responsable 
sobre el manteniment de les condicions exigides per al seu exercici.

5. La cessació en la prestació del servei regular ha de ser comunicada amb quin-
ze dies d’antelació a l’òrgan competent la Generalitat.

6. La comunicació d’inici d’activitats ho és sens perjudici de l’obtenció dels tí-
tols habilitants que siguin precisos d’acord amb la normativa municipal i la resta de 
legislació vigent.

Article 221. Incompliment dels requisits
1. En el supòsit que la Direcció general competent en matèria de transports cons-

tati que la comunicació no incorpora tots o algun dels documents que acrediten el 
compliment dels requisits establerts en l’article anterior, i hagi transcorregut el ter-
mini legal d’esmena atorgat a tal efecte, ha de dictar resolució motivada ordenant 
la immediata paralització del servei o la prohibició del seu inici fins que sigui cor-
regida dita omissió, sens perjudici de les sancions administratives que procedeixin.

2. Les persones interessades no poden fer efectiva cap modificació dels serveis 
prestats fins que hagin transcorregut almenys 10 dies des de llur comunicació, tret 
que, per raons d’interès general, siguin autoritzades de forma expressa abans que el 
termini hagi finalitzat.

Article 222. Cessament de l’activitat
1. Les causes següents determinen la impossibilitat legal de continuar realitzant 

l’activitat de transport:
a) L’extinció de la personalitat de la persona transportista.
b) Per sanció administrativa ferma.
c) Per falta de notificació preceptiva de la intenció de seguir realitzant l’activitat 

i manteniment de les condicions.
d) Impagament reiterat dels tributs portuaris legalment exigibles.
e) La comprovació per part de l’Administració competent en matèria de transport 

de la inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació o document, de caràcter 
essencial, que s’hagués aportat o de l’incompliment dels requisits assenyalats en la 
legislació vigent.

2. Quan el cessament de l’activitat es produeixi a instàncies de l’Administració 
competent en matèria de transport, aquest s’acorda mitjançant resolució, un cop tra-
mitat un procediment que ha de donar audiència al transportista afectat.
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Llibre quart. Règim de policia i sancionador

Títol I. Règim de policia

Capítol I. Potestat inspectora

Article 223. Inspecció i vigilància
1. Sense perjudici de les competències municipals i de les competències de 

l’Agència Catalana de l’Aigua correspon a l’Administració portuària la potestat 
d’inspecció i vigilància en relació amb les infraestructures portuàries incloses en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, així com en relació a les operacions i serveis que 
s’hi presten, qualsevol que sigui el règim de gestió i utilització del domini públic 
portuari i de la zona de servei del port, i la forma de prestació dels serveis.

2. L’actuació inspectora es porta a terme pel personal designat per l’Administra-
ció portuària.

En els ports gestionats mitjançant contracte subjecte a la normativa sobre con-
tractació pública, l’Administració portuària pot designar, a proposta dels òrgans re-
presentatius de l’empresa contractista, una persona que exerceixi aquestes funcions 
en l’àmbit de la concessió.

3. La potestat d’inspecció i vigilància dels serveis de transport marítim corres-
pon als òrgans d’inspecció del departament competent en matèria de transports, 
sens perjudici de les competències d’altres Administracions Públiques.

4. En qualsevol cas, el personal encarregat de la inspecció i vigilància d’acord 
amb els apartats 2 i 3 d’aquest article, té la consideració d’agent de l’autoritat en 
l’exercici de les seves funcions i els fets constatats que es formalitzen en un docu-
ment públic tenen valor probatori, en els termes previstos en la legislació sobre pro-
cediment administratiu comú.

5. Les actes aixecades pels serveis d’inspecció han de reflectir amb claredat les 
circumstàncies dels fets o activitats que poden ser constitutius d’infracció, les da-
des personals del presumpte infractor o infractora i de la persona inspeccionada i 
la conformitat o disconformitat motivada de les persones interessades, així com les 
normes que es reputin infringides.

6. La potestat inspectora comprèn, entre altres, les facultats següents:
a) Accedir a la totalitat dels espais compresos en la zona de servei portuari, in-

closes edificacions, instal·lacions, amb independència del tipus de gestió i titularitat.
b) Accedir a la documentació administrativa, financera, comptable o de qual-

sevol altra naturalesa, necessària per a l’exercici de la funció inspectora, i requerir 
a aquests efectes els informes, documents i antecedents que de manera justificada 
s’estimin pertinents.

c) Comprovar el compliment de les condicions del títol habilitant, i en general de 
les exigències previstes en les normatives sectorials aplicables.

d) Verificar que les obres, activitats i serveis es realitzen d’acord amb la norma-
tiva aplicable.

e) Accedir, en els termes previstos en la legislació vigent, a les instal·lacions de 
propietat privada quan sigui necessari per realitzar les comprovacions pertinents.

f) Formalitzar les actes de denúncia.
7. Les empreses de transport marítim i els capitans o capitanes o patrons o patro-

nes han de facilitar al personal dels serveis d’inspecció tota la documentació que els 
requereixin, així com permetre’ls l’accés a les embarcacions destinades als serveis 
de transport marítim i a les instal·lacions de suport, sempre que resulti necessari per 
verificar el compliment de les obligacions establertes en la present llei i en els títols 
corresponents.

8. El personal de guardamolls i el personal de vigilància en els àmbits subjectes 
a títol habilitant tenen com a missió prevenir, evitar i denunciar les infraccions que 
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es puguin cometre en relació amb el que disposa aquesta llei, i han d’informar de les 
seves actuacions a les diferents autoritats competents per raó de la matèria.

9. La inspecció i vigilància de la zona de servei portuària s’ha d’exercir respec-
tant les competències municipals i actuant de manera coordinada amb la policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la policia local. El personal d’inspecció pot 
sol·licitar, per a un compliment eficaç de la seva funció, el suport necessari de les 
forces de seguretat. A aquests efectes, l’Administració portuària ho ha de sol·licitar 
en cada cas a l’autoritat competent.

Amb l’objectiu d’aconseguir una major eficàcia i coordinació i per optimitzar 
l’aprofitament dels recursos humans i materials disponibles en les tasques de control 
i inspecció, l’Administració portuària pot celebrar acords i convenis de col·laboració 
amb el Departament de la Generalitat competent en matèria de seguretat pública i 
amb la resta d’Administracions Públiques als efectes de preveure, si escau, l’inter-
canvi d’informació i la intervenció en matèries de la seva competència.

Capítol II. Mesures de policia portuària

Article 224. Mesures de policia portuària
1. Correspon a l’Administració portuària l’adopció de les mesures necessàries 

per a garantir l’adequat desenvolupament de les operacions portuàries. Aquesta po-
testat li faculta per acordar el següent:

a) La recuperació de qualsevol espai o element inclòs en el domini públic por-
tuari ocupat sense títol suficient o sense ajustar-se al títol atorgat o a la normativa 
sobre usos, activitats o serveis, inclosos edificis i instal·lacions, embarcacions, vehi-
cles i mercaderies.

b) La declaració de la situació d’abandonament de vaixells, vehicles, mercaderies 
i, en general, qualsevol altre equipament.

c) L’adopció de les mesures de seguretat exigibles quan un vaixell presenti perill 
d’enfonsament a la zona de servei portuària i la persona armadora o persona res-
ponsable no atengui les instruccions rebudes per part de l’Administració portuària.

2. L’Administració portuària pot ordenar la paralització immediata de les obres, 
el precinte de les instal·lacions i la suspensió dels serveis i de les activitats que no 
disposin del títol administratiu corresponent o que no s’ajustin a les condicions del 
títol atorgat.

3. L’Administració portuària pot acordar la immobilització de vaixells, embarca-
cions, vehicles, mercaderies o qualsevol objecte que es trobi a la zona de servei por-
tuària sense autorització o en un lloc diferent de l’autoritzat, així com el seu trasllat 
on estimi més convenient, sens perjudici del pagament de la taxa o tarifa procedent 
i de la iniciació del corresponent procediment sancionador, si procedeix.

Aquesta immobilització s’ha de mantenir en els supòsits de transmissió del bé, 
que queda, en tot cas, afecte al pagament del deute resultant de l’estada a la zona de 
servei portuària.

Article 225. Ordres individuals
1. L’Administració portuària pot dictar ordres a les persones usuàries de la zona 

de servei portuària que imposin el deure de fer, no fer o suportar, amb la finalitat 
de garantir:

a) La correcta i normal explotació del domini públic portuari i el desenvolupa-
ment de les operacions portuàries.

b) La neteja i salubritat de les aigües, terrenys, obres i instal·lacions existents a 
la zona de servei dels ports i instal·lacions marítimes menors i la protecció del medi 
ambient.

c) La seguretat en el domini públic portuari.
2. El contingut de les ordres que dicti l’Administració portuària s’ajusta, en tot 

cas, als principis d’igualtat de tracte, congruència amb els motius i finalitats que les 



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 90

justifiquen i, en cas que existeixin vàries opcions, s’ha d’optar sempre per la menys 
restrictiva de la llibertat individual.

Article 226. Abandonament de vaixells, embarcacions, vehicles i altres 
objectes
1. L’Administració portuària pot adoptar les mesures necessàries per a garantir el 

correcte desenvolupament de les operacions portuàries i la disponibilitat dels espais 
portuaris, elements d’atracada i punts d’amarratge. A aquests efectes, pot adoptar la 
declaració de situació d’abandonament del vaixell o embarcació, que ha de permetre 
el seu trasllat, fondeig o tractament com a residu.

L’adopció de l’acord esmentat exigeix, amb caràcter previ, l’audiència de la per-
sona propietària, naviliera o consignatària, així com la tramitació del corresponent 
procediment.

2. L’Administració portuària pot sol·licitar a l’Administració marítima el seu au-
xili per a garantir la navegació a la zona de servei portuària, així com la seguretat 
dels vaixells, en els supòsits en què un vaixell o embarcació es declari en situació 
d’abandonament.

3. En les situacions que requereixin una intervenció urgent per necessitats de les 
operacions portuàries i la navegació, així com en els casos en els quals el fondeig o 
localització d’un vaixell o embarcació en les aigües portuàries obstaculitzi l’accés 
al canal de navegació, impedeixi el pas per la bocana o comporti un risc cert pels 
altres vaixells i embarcacions, l’Administració portuària pot adoptar les mesures 
provisionals d’urgència necessàries.

4. Als efectes d’aquesta llei, es consideren abandonats:
a) Els vaixells i embarcacions que romanguin atracats, amarrats o fondejats en 

el mateix lloc de la zona de servei portuària durant més de sis mesos consecutius, 
sense activitat exterior, quan no s’hagin abonat les taxes i tarifes corresponents a 
aquests períodes.

b) Els vaixells, embarcacions i vehicles mancats de matrícula o de les dades su-
ficients per identificar la persona propietària o consignatària dels mateixos, i que es 
trobin a la zona de servei portuària sense autorització.

5. Els vehicles, maquinària i objectes en general que romanguin a la zona de 
servei portuària per un període superior a un mes en el mateix lloc i presentin des-
perfectes que permetin presumir racionalment la situació d’abandonament, s’han de 
tractar com a residus.

6. El procediment de declaració de situació d’abandonament s’inicia mitjançant 
un acord que es publica i notifica en els termes establerts reglamentàriament.

Una vegada realitzada la declaració de situació d’abandonament, els béns s’han 
d’alienar en subhasta pública, en els termes reglamentaris que s’estableixin.

7. Correspon a Ports de la Generalitat la propietat dels vaixells, embarcacions, 
vehicles i altres objectes que hagin estat declarats en situació d’abandonament de 
conformitat amb aquesta llei.

Les quantitats obtingudes en cas d’alienació mitjançant subhasta pública s’han 
d’aplicar, un cop deduïdes les despeses de gestió, al rescabalament dels deutes in-
correguts amb l’administració portuària o amb la persona que gestiona el port en 
relació amb l’abandonament.

8. L’impagament de les taxes aplicables, així com de les despeses ocasionades 
pel trasllat, fondeig, dipòsit i altres anàlegs com a conseqüència de l’abandonament, 
un cop notificada aquesta situació i prèvia advertiment a la persona deutora, ha de 
permetre a l’Administració portuària iniciar el procediment administratiu de cons-
trenyiment.

Article 227. Embargament i retenció judicial o administrativa
L’Administració portuària pot, en els casos d’embargament o retenció judicial o 

administrativa de vaixells o altres equipaments, sempre que sigui necessari per ga-
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rantir l’operativitat o la seguretat de les operacions portuàries, determinar la seva 
ubicació a la zona de servei portuària, informant-ne a l’autoritat que hagi decretat 
l’embargament o retenció.

Article 228. Negativa a l’entrada i a la prestació de serveis i activitats
1. Les persones responsables de la gestió d’una infraestructura portuària queden 

facultats per denegar l’entrada, la prestació de serveis portuaris o la realització d’ac-
tivitats econòmiques, en els següents supòsits:

a) Per absència de sol·licitud formalitzada d’acord amb els requisits que estableixi 
la legislació vigent.

b) Quan l’entrada, prestació de serveis o realització d’activitats econòmiques pu-
gui posar en perill la seguretat de la instal·lació, de les persones usuàries o d’altres 
embarcacions.

c) Per manca de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil que respongui 
dels danys i perjudicis que es pugui ocasionar a altres vaixells o persones usuàries, 
o a qualsevol element de la zona de servei portuària.

d) En el supòsit de vaixells abanderats en països en els quals no s’exigeixi l’asse-
gurança obligatòria, es pot sol·licitar que dipositin una quantitat suficient per respon-
dre dels danys i perjudicis que puguin ocasionar durant el període d’escala.

e) Quan així resulti procedent d’acord amb les indicacions formulades per l’Au-
toritat marítima.

2. No obstant el previst en l’apartat anterior, és obligatori prestar els serveis cor-
responents quan l’embarcació es trobi en situació de perill per a la navegació o la 
seguretat de la vida humana, o en cas d’emergència o força major.

3. L’incompliment de les obligacions per part de la persona titular o usuària d’un 
dret d’ús preferent, així com la falta de pagament de les quotes de conservació, man-
teniment i gestió o de les tarifes dels serveis i activitats que es prestin o utilitzin, o 
de qualsevol altra quantitat exigible d’acord amb la normativa vigent, dóna lloc a un 
requeriment per escrit per part de la persona gestora de la instal·lació perquè la per-
sona titular o usuària rectifiqui la seva conducta o es posi al corrent del pagament, 
en un termini no inferior a 30 dies, advertint-li expressament que, en cas contrari, 
s’ha de denegar la prestació de serveis i activitats.

Si el requeriment no és atès en el termini fixat, qui gestiona la instal·lació ho ha 
de comunicar a l’administració portuària, que pot procedir a autoritzar a la persona 
gestora de la instal·lació perquè, si escau, pugui immobilitzar l’embarcació en el seu 
lloc d’amarratge, o, si les circumstàncies o aconsellen i sempre de manera motivada, 
la pugui retirar de la làmina d’aigua.

Títol II. Infraccions i sancions

Capítol I. Infraccions administratives

Secció 1a: Disposicions generals

Article 229. Tipificació
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions tipificades 

per la present llei.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 230. Prescripció de les infraccions
1. El termini de prescripció de les infraccions establertes en aquesta llei és de 

tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus.
2. Aquest termini es comença a computar des de la data en què ha estat comesa 

la infracció o a partir de la consumació de la conducta constitutiva de la infracció.
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En el cas d’infraccions continuades, el termini de prescripció es computa des del 
moment de la finalització de l’activitat o de l’últim acte amb el qual la infracció es 
consumi.

Si els fets, actes o omissions constitutius d’infracció són desconeguts per absèn-
cia de signes externs, el termini comença a comptar des de la data en què aquests 
es manifestin.

3. Qualsevol que sigui el temps transcorregut des de la comissió de la infracció, 
l’Administració pot exigir la restitució de les coses i la seva reposició a l’estat anterior.

Secció 2a: Infraccions en matèria portuària

Article 231. Tipificació
1. Són infraccions lleus les accions o omissions que, no tenint la consideració de 

greus o molt greus, queden tipificades en alguns dels supòsits següents:
a) Qualsevol acció o omissió que causi danys o perjudicis als béns de domini 

públic, a les instal·lacions i equipaments, a les mercaderies, als contenidors o a qual-
sevol altre element situat a la zona de servei portuària, així com la seva utilització 
indeguda o sense autorització quan aquesta sigui necessària, sempre que no impe-
deixi el normal desenvolupament de les operacions portuàries.

b) La realització d’obres o instal·lacions en la zona de servei portuària amb in-
compliment de les condicions del títol atorgat.

c) L’ocupació i ús de qualsevol element de la zona de servei portuària sense el 
títol corresponent, o en condicions diferents a les previstes en aquest, sempre que no 
s’obstaculitzi l’activitat normal pròpia de la instal·lació portuària.

d) L’exercici d’activitats econòmiques a la zona de servei portuària sense la prè-
via obtenció de llicència o sense efectuar la comunicació.

e) L’incompliment de les obligacions derivades de l’autorització de gestió de ser-
veis portuaris específics.

f) Dipositar estris i materials de les embarcacions, incloses xarxes de pesca, en 
zones no habilitades

g) Tenir a bord dels vaixells i embarcacions materials inflamables, explosius o 
perillosos, excepte els coets i bengales de senyalització reglamentàries, de les reser-
ves de combustible i de les bombones de gas imprescindibles per al subministrament 
dels equipaments i el seu funcionament.

h) La realització de treballs o activitats en els vaixells i embarcacions, tant en 
dàrsena com en sec, que puguin resultar perillosos o molestos per a altres persones 
usuàries, tot incomplint els requeriments i ordres de suspensió.

i) L’estacionament de vehicles fora dels espais destinats per a aquest ús o amb 
incompliment de les condicions o de senyalització que el regula.

j) La publicitat no autoritzada en la zona de servei portuària.
k) L’omissió o aportació de forma defectuosa, voluntàriament o per negligència 

inexcusable, de qualsevol informació que s’hagi de subministrar a l’Administració 
portuària, ja sigui per prescripció legal o a requeriment d’aquesta.

l) La negativa a col·laborar amb l’Administració portuària en l’exercici de les fun-
cions de tutela i policia

m) La realització d’activitats no autoritzades en la zona de servei portuària
n) L’incompliment de les normes d’utilització de les diferents àrees, activitats i 

serveis i, si és el cas, de les franges d’horari d’utilització establertes.
o) L’incompliment injustificat de les ordres verbals dictades per l’Administració 

portuària en els termes establerts en l’article 223.
p) Encendre focs o fogueres a la zona de servei portuària, especialment durant 

les operacions de subministrament de carburant.
q) La pesca amb canya dins de la zona de servei excepte en els espais expressa-

ment autoritzats
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r) El desembarcament irregular de la pesca i el transport de la mateixa sense la 
preceptiva autorització.

s) La no entrega dels residus, aigües brutes i/o residuals en les instal·lacions que 
la persona gestora de la instal·lació posi a disposició de les persones usuàries i que 
pugui comportar contaminació o danys en les aigües portuàries o en el recinte por-
tuari en general, així com la no justificació de l’entrega de tota classe de residus a 
una empresa gestora del servei de recepció de deixalles generades per vaixells i de 
residus de càrrega quan sigui preceptiu.

t) No disposar d’un pla interior de contingències per contaminació marítima ac-
cidental o d’un pla marítim quan resulti preceptiu.

u) No disposar de les instal·lacions especials i/o mitjans suficients, amb equips 
propis o contractats, per a la prevenció i lluita contra la contaminació, de confor-
mitat amb l’establert en la legislació sectorial i, especialment, en les operacions de 
subministrament de carburants.

v) Abocar productes contaminants líquids, sòlids o gasosos en la zona de servei 
portuària.

w) L’incompliment de les mesures de protecció ambiental obligatòries.
x) La realització d’obres de dragatge amb incompliment d’alguna de les condi-

cions establertes en l’autorització.
y) L’incompliment de les condicions relatives al règim d’ús dels punts d’amar-

ratge.
2. Són infraccions greus:
a) Les infraccions tipificades com a lleus quan provoquin lesions a les persones o 

la seva baixa laboral per temps inferior a set dies, o bé causin danys i perjudicis que 
impedeixin parcialment el funcionament dels béns o instal·lacions.

b) El falsejament de qualsevol informació aportada a l’Administració portuària 
en compliment d’una obligació legal o a requeriment d’aquesta.

c) L’obstrucció de les funcions de control i de policia de l’Administració.
d) La falta de subscripció i de manteniment en vigor de les assegurances de res-

ponsabilitat civil, incendis i robatoris, exigits per la legislació vigent.
e) La realització d’obres o instal·lacions en la zona de servei portuària sense títol 

habilitant.
f) L’ocupació i ús del domini públic sense el títol corresponent, o quan es des-

torbi l’activitat normal de la zona de servei portuària, o bé quan s’hagi desatès un 
requeriment exprés de l’Administració portuària per al cessament de la conducta.

g) La gestió o conservació inadequades de les infraestructures portuàries quan 
no constitueixi infracció molt greu.

h) L’augment de la superfície ocupada o el volum i alçada construïts fins a un 
20% respecte del projecte autoritzat, sens perjudici de la caducitat o resolució del 
títol habilitant.

i) La realització d’obres de dragatge sense autorització.
j) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquides, sòlides o gasoses 

i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a l’entorn terrestre, marítim o 
fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que posi en risc greu la salut de les per-
sones o per al medi ambient.

k) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquids, sòlids o gasosos, 
i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a un entorn terrestre, marítim o 
fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que suposi un risc molt greu per a la salut 
de les persones o per al medi ambient.

l) La reincidència en qualsevol de les faltes lleus abans que transcorri el termini 
de prescripció.

3. Són infraccions molt greus:
a) Les infraccions tipificades com a lleus o greus quan provoquin lesions en les 

persones determinants de baixa laboral per un temps superior a set dies, o bé quan 
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causin danys i perjudicis que impedeixin totalment el funcionament o la utilització 
del bé o la instal·lació.

b) La gestió o conservació inadequades de la infraestructura portuària quan afec-
tin negativament a la seguretat de les persones, als béns o al medi ambient.

c) L’augment de la superfície ocupada o el volum i alçada construïts en més d’un 
20% respecte del projecte autoritzat, sens perjudici de la caducitat o resolució del 
títol habilitant.

d) La reincidència en qualsevol de les faltes greus abans que transcorri el termini 
de prescripció.

Article 232. Infraccions en matèria de tributs portuaris
En matèria de tributs portuaris s’aplica el règim d’infraccions i sancions establert 

en la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les disposicions que 
la desenvolupen o complementen.

Article 233. Responsables
1. Són responsables de les infraccions administratives tipificades en aquesta llei 

les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica següents:
a) Amb caràcter solidari, la persona autora o responsable de l’acció o omissió i, 

si escau, l’empresa amb la qual té relació de dependència, si la infracció es comesa 
en compliment de les seves funcions.

b) Si les infraccions són imputables a una persona jurídica, són considerades com 
a responsables subsidiàries les persones físiques que integren els òrgans rectors o de 
direcció, excepte aquelles que hagin votat en contra dels acords adoptats.

c) En cas d’incompliment de les condicions d’un contracte o d’un títol adminis-
tratiu, la persona contractista o titular d’aquest.

d) En el cas d’infraccions relacionades amb les embarcacions, les persones ar-
madores amb caràcter solidari i, subsidiàriament, els capitans o capitanes o patrons 
o patrones.

Quan es tracti d’infraccions relacionades amb l’estada del vaixell al port, la per-
sona consignatària és responsable solidària amb la persona armadora.

e) En el cas d’obres, instal·lacions o activitats realitzades o exercides sense títol 
suficient, qui promogui l’activitat, la persona física o jurídica que l’executa, qui de-
senvolupi la direcció tècnica i la persona cessionària del dret d’ús preferent sobre 
elements portuaris, si procedeix.

f) En el cas d’infraccions per manipulació de mercaderies, amb caràcter solidari, 
el personal que la manipula i l’empresa estibadora responsable d’aquestes operacions 
i, subsidiàriament, el consignatari o la consignatària de les mercaderies.

2. Les sancions imposades als diferents subjectes arran d’una mateixa infracció 
tenen caràcter independent entre si.

Secció 3a: Infraccions en matèria de transport en aigües marítimes i 
continentals

Article 234. Infraccions administratives
1. Són infraccions lleus:
a) Cobrar preus diferents dels posats en coneixement de l’Administració.
b) No mantenir les embarcacions en les condicions necessàries de neteja i con-

servació per a garantir la correcta prestació del servei de transport.
c) Negar-se injustificadament a satisfer les demandes de les persones usuàries a 

l’accés a les línies regulars de transport.
2. Són infraccions greus:
a) Prestar serveis de transport en condicions diferents a les comunicades, llevat 

que s’hagi de qualificar de molt greu perquè pugui afectar a la seguretat de les per-
sones per comportar perill greu o directe, o ocasioni danys al medi ambient.
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b) Incomplir reiteradament i sense cap justificació els itineraris i freqüències de 
les línies regulars.

c) Negar-se o obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció, quan no es donin les 
circumstàncies especificades en la lletra c) de l’apartat següent.

d) Incomplir els requeriments i les obligacions d’informació previstes en aques-
ta llei.

e) Reincidir en les infraccions qualificades de lleus, abans que transcorri el ter-
mini de prescripció.

3. Són infraccions molt greus:
a) Prestar serveis de transport sense haver efectuat la comunicació.
b) Prestar serveis de transport en condicions que puguin afectar a la seguretat de 

les persones per comportar perill greu o directe, o danys al medi ambient.
c) Negar-se o obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció, de manera que impe-

deixi o retardi l’exercici de les funcions que els mateixos tenen atribuïdes.
d) No subscriure les assegurances obligatòries establertes en aquesta llei, si no 

constitueix infracció penal o no ha estat objecte de sanció per part de la Jurisdicció 
Penal, així com no estar al corrent del pagament de les assegurances obligatòries 
establertes en la present llei, o subscriure-les amb cobertura o import insuficients.

e) Prestar el transport de persones en nombre superior al comunicat.
f) Modificar les característiques tècniques i de seguretat de l’embarcació acredi-

tades per l’Administració competent en matèria de seguretat en el transport i de la 
vida humana en el mar, i en matèria d’inspecció tècnica i operativa d’embarcacions, 
tripulacions i mercaderies, d’acord amb les quals es va efectuar la comunicació.

g) Reincidir en les infraccions qualificades de greus.

Article 235. Responsables
La responsabilitat administrativa per les infraccions comeses en la prestació dels 

serveis de transport correspon:
a) A la persona responsable de la prestació del servei, quan l’activitat hagi estat 

comunicada i, subsidiàriament, a la persona armadora, la persona naviliera i capità 
o capitana de l’embarcació.

b) A la persona armadora, persona naviliera i capità o capitana de l’embarcació 
quan es tracti d’infraccions tipificades en aquesta llei sense haver efectuat la comu-
nicació.

Capítol II. Sancions administratives

Secció 1a: Disposicions generals

Article 236. Principis generals
1. Les accions i omissions constitutives d’infracció administrativa són sanciona-

des de conformitat amb les disposicions contingudes en aquesta llei.
2. Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dos o més infraccions o si de la 

comissió d’una infracció es deriva necessàriament una altra s’imposa únicament la 
sanció corresponent a la infracció més greu de les comeses.

3. La sanció penal exclou la imposició de sanció administrativa, sempre que en-
tre l’il·lícit penal i la infracció administrativa concorri identitat de subjecte, objecte 
i de fonament.

Quan la infracció pugui ser constitutiva de delicte o falta, l’òrgan administratiu 
ha de donar trasllat al Ministeri Fiscal, acordant la suspensió del procediment san-
cionador mentre l’autoritat judicial no hagi dictat sentència ferma o resolució que 
posi fi al procediment penal. Si en les actuacions penals no s’aprecia l’existència de 
delicte o falta, l’Administració continua l’expedient sancionador, tenint en compte 
els fets declarats provats en la resolució de l’òrgan judicial competent.
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La suspensió del procediment administratiu sancionador per raó de la tramitació 
del procés penal no obsta l’obligació de complir de forma immediata les mesures 
administratives adoptades per a la salvaguarda del correcte desenvolupament de les 
operacions portuàries.

Article 237. Tipus de sancions: principals i accessòries
1. Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les infraccions tipifica-

des en aquesta llei són les següents:
a) Apercebiment, únicament en cas d’infraccions lleus.
b) Multa.
c) Suspensió total o parcial de l’exercici de les activitats econòmiques a la zona 

de servei portuària per termini no superior a dos anys, o de la prestació dels serveis 
de transport de persones en aigües marítimes i continentals.

d) Inhabilitació de la persona infractora per a ser titular d’autoritzacions, llicèn-
cies i concessions, per un termini no superior a dos anys en cas d’infraccions greus 
i fins a quatre anys en les molt greus, atenent a les circumstàncies concurrents en 
cada cas.

2. La multa constitueix la sanció principal, mentre que les altres sancions previs-
tes en l’apartat anterior tenen el caràcter d’accessòries

3. Les multes poden ser objecte de pagament fraccionat.
4. El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament competent en ma-

tèria de ports i transports, pot actualitzar o modificar justificadament la quantia de 
les multes.

Article 238. Criteris de graduació de les sancions
1. La quantia de les multes i l’extensió temporal de les sancions accessòries es 

determina en funció dels següents criteris:
a) Els danys i perjudicis produïts.
b) El risc objectiu causat a les persones o als béns.
c) El grau de culpabilitat i existència d’intencionalitat.
d) El benefici obtingut per la comissió de la infracció.
e) La rellevància externa de la conducta infractora.
f) La gravetat del fet constitutiu de la infracció.
g) La reincidència.
h) La continuïtat i la persistència.
i) La realització d’actes per ocultar el descobriment de la infracció.
j) L’ús de violència o qualsevol altre tipus de coacció sobre el personal al servei 

de l’Administració en exercici de les seves funcions, sobre les persones gestores de 
les instal·lacions portuàries, o sobre el personal encarregat de la inspecció i vigi-
lància en els termes establerts en l’art. 223.2 i 3, quan els fets no siguin constitutius 
d’il·lícit penal.

2. Als efectes de graduar les sancions, es considera reincidència la comissió en 
el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi 
estat declarat per resolució ferma en via administrativa.

3. El reconeixement voluntari de la pròpia responsabilitat per part de la persona 
infractora, que es comuniqui a l’òrgan instructor amb anterioritat a la notificació de 
la proposta de resolució sancionadora, redueix fins un 40% la quantia de la multa 
en les infraccions lleus, fins un 30% en les infraccions greus i fins un 20% en les 
infraccions molt greus.

Article 239. Prescripció de les sancions
1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als tres anys, 

les imposades per infraccions greus als dos anys i les imposades per infraccions 
lleus a l’any.
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2. El termini de prescripció de les sancions s’inicia el dia següent a aquell en què 
sigui executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o hagi transcorregut el 
termini per recorre-la.

Secció 2a: Sancions en matèria portuària

Article 240. Multes
Les infraccions en matèria portuària són sancionables amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus, fins a 30.000 euros.
b) Les infraccions greus, fins a 300.000 euros.
c) Les infraccions molt greus, fins a 600.000 euros.

Secció 3a: Sancions en matèria de transport de persones passatgeres 
en aigües marítimes i continentals

Article 241. Multes
1. Les infraccions en matèria de transport de persones en aigües marítimes i con-

tinentals són sancionables amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus, fins a 6.000 euros.
b) Les infraccions greus, fins a 60.000 euros.
c) Les infraccions molt greus, fins a 120.000 euros.
2. La comissió de les infraccions vinculades a l’exercici d’activitats suposa, a 

més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió de l’activitat.

Capítol III. Competència i mesures provisionals o cautelars

Article 242. Òrgans competents
1. La competència per imposar les sancions en matèria portuària previstes en 

aquesta llei correspon als òrgans següents:
a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de ports i al 

president de Ports de la Generalitat en funció de l’àmbit competencial fins a 30.000 €.
b) La persona titular del Departament competent, a proposta de la persona titular 

de la direcció general competent en matèria de ports o del president de Ports de la 
Generalitat, en el cas de multes fins a 300.000 €, de les sancions accessòries de sus-
pensió fins a dos anys i de la inhabilitació de l’infractor fins a dos anys.

c) El Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del Departament 
competent, en el cas de multes a partir de 300.000 € i de la sanció accessòria d’in-
habilitació de l’infractor a partir de dos anys.

2. La competència per imposar les sancions en matèria de transport de persones 
en aigües marítimes i continentals previstes en aquesta llei correspon als òrgans se-
güents:

a) En el cas de sancions per infraccions lleus i greus, a la persona titular dels Ser-
veis Territorials competents en matèria de transport.

b) En el cas de sancions per infraccions molt greus, a la persona titular de la di-
recció general competent en matèria de transports.

3. En les infraccions en matèria de tributs portuaris, i, en el cas de les sancions 
no pecuniàries de caràcter accessori, l’òrgan competent per a la imposició de les 
sancions és la persona que ocupa la Presidència de Ports de la Generalitat, sense 
perjudici del previst pel que fa a les sancions accessòries a l’apartat 1 d’aquest ar-
ticle.

4. La quantia de les sancions que, en cada cas, correspongui aplicar es pot con-
donar parcialment mitjançant acord motivat de l’òrgan competent per imposar la 
multa, havent de justificar les raons objectives que aconsellen adoptar aquesta mesu-
ra. En qualsevol cas, és requisit indispensable per a l’adopció d’aquesta mesura que 
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la persona infractora, previ requeriment de l’Administració i en el termini atorgat a 
aquest efecte, hagi corregit la situació alterada per la comissió de la infracció

Article 243. Mesures provisionals
1. Iniciat el procediment sancionador, l’òrgan competent per resoldre pot adop-

tar, a proposta de qui instrueix l’expedient i mitjançant acord motivat, les mesures 
provisionals que estimi oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui 
recaure, si existissin elements de judicis suficients, per preservar els interessos ge-
nerals o per evitar el manteniment dels efectes de la infracció, d’acord amb els prin-
cipis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.

2. Abans de la iniciació del procediment sancionador, l’òrgan competent per 
iniciar o instruir el procediment, d’ofici o a instància de part, en casos d’urgència 
inajornables i per a la protecció provisional dels interessos implicats, pot adoptar de 
forma motivada les mesures provisionals que resultin necessàries i proporcionades.

Les mesures provisionals han de ser confirmades, modificades o aixecades en 
l’acord d’iniciació del procediment, que ha d’efectuar-se dins dels quinze dies se-
güents a la seva adopció, el qual pot ser objecte del recurs que procedeixi.

Aquestes mesures queden sense efecte si no s’inicia el procediment en aquest 
termini o quan l’acord d’inici no contingui un pronunciament exprés al respecte.

3. L’Administració Portuària pot ordenar la paralització immediata de les obres 
i la suspensió dels usos, de les activitats o dels serveis que no disposin del títol ad-
ministratiu corresponent o que no s’ajustin a les condicions del títol atorgat o de la 
comunicació efectuada.

Així mateix, pot acordar el precinte de les obres o de les instal·lacions i la retira-
da dels materials, de la maquinària o dels equips que s’utilitzin en les obres, serveis 
o activitats a càrrec de la persona interessada per tal de garantir l’efectivitat de la 
resolució sancionadora. A aquests efectes, pot requerir la col·laboració de les forces 
i cossos de seguretat.

4. L’Administració pot ordenar la retirada de vaixells i embarcacions del lloc 
d’amarratge que ocupin sense disposar de la preceptiva autorització administrativa 
o que no s’ajustin a les condicions del títol atorgat.

Així mateix, l’Administració pot ordenar l’adopció immediata de les mesures ne-
cessàries per evitar els danys que pugui provocar un vaixell o una altra embarcació 
en perill d’enfonsament o en situació de causar danys a béns, elements portuaris o 
altres embarcacions.

També pot ordenar la immediata retenció, per causa justificada, dels vaixells i 
embarcacions per a garantir les possibles responsabilitats administratives o econò-
miques de les persones propietàries, les persones representants degudament autorit-
zades, capitans o capitanes o patrons o patrones, sense perjudici que aquesta mesura 
cautelar pugui ser substituïda per la constitució d’un aval suficient.

5. L’Administració pot ordenar l’adopció immediata de les mesures necessàries 
per evitar la contaminació generada per tot tipus d’abocaments.

6. L’adopció de les mesures cautelars o provisionals esmentades corresponen a 
l’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador corresponent

Capítol IV. Mesures de caràcter no sancionador

Article 244. Altres mesures no sancionadores
1. Les accions o omissions que siguin constitutives d’infracció poden donar lloc, 

amb independència de la sanció que correspongui, a l’adopció de les mesures se-
güents:

a) La imposició de multes coercitives.
b) La restitució dels béns i reposició de la situació alterada i indemnització pels 

danys i perjudicis causats.
c) La caducitat o resolució del títol administratiu habilitant.
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d) La denegació d’entrada a la infraestructura portuària, així com de prestació de 
serveis i activitats econòmiques.

e) L’obligació de pagament de les taxes i tarifes corresponents als serveis obtin-
guts sense autorització o amb desobediència de l’ordre de sortida.

2. Les mesures previstes en aquest article no tenen caràcter sancionador.

Article 245. Multes coercitives
1. Per a l’execució dels actes administratives que impliquin una obligació de les 

persones destinatàries, conforme aquesta llei, l’Administració portuària pot impo-
sar multes coercitives, d’acord amb el que es disposa en la legislació administrativa 
general i amb els corresponents requeriments i advertiments previs.

2. Les multes coercitives poden ser imposades de forma reiterada i la quantia de 
cada una d’elles no ha de ser superior a 3.000 euros.

3. La imposició de multes coercitives és independent i compatible amb la impo-
sició de multes en concepte de sanció.

4. Quan la multes coercitives s’imposin per a exigir el compliment d’una sanció 
econòmica, la competència per fixar-les correspon a l’òrgan administrativa que ha 
dictat la resolució en l’expedient sancionador i l’import de cadascuna d’elles no pot 
ser superior al 20 per 100 de la quantia de la sanció econòmica.

Article 246. Restitució dels béns i reposició de la situació alterada i 
indemnització dels danys i perjudicis econòmics causats
1. La imposició de sancions és independent de l’obligació, exigible en qualsevol 

moment, de restituir els béns i de reposar la situació alterada a l’estat anterior a la 
comissió de la infracció, i de l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

2. En el supòsit que la reparació del dany sigui urgent per a garantir el bon fun-
cionament de la infraestructura portuària, la persona gestora, pública o privada, de 
la instal·lació n’ha d’assumir la seva execució subsidiària, realitzant de forma imme-
diata les actuacions de reparació i/o restitució del dany causat. En qualsevol cas, les 
despeses corresponents són a càrrec de la persona responsable de la infracció.

En els supòsits de cessió d’elements objecte d’una concessió o contracte, quan 
no sigui possible determinar la persona responsable de la realització de les obres o 
instal·lacions no autoritzades, la reparació ha de ser a càrrec de la persona cessionà-
ria en concepte de responsabilitat subsidiària, sens perjudici de les accions de retorn 
que puguin correspondre.

3. Quan la restitució i la reposició a l’estat anterior no és possible i, en tot cas, 
quan s’han produït danys i perjudicis, les persones responsables de la infracció han 
d’abonar les indemnitzacions que corresponguin. La quantia de la indemnització, 
que en cap cas pot ser inferior al valor del benefici obtingut per la persona infracto-
ra, s’ha de fixar segons els criteris següents, aplicant aquell que proporcioni el major 
valor:

a) El valor teòric de la restitució i la reposició.
b) El valor dels béns afectats.
c) El benefici obtingut per la persona infractora amb l’activitat il·legal.
4. Correspon al mateix òrgan competent per imposar la sanció la facultat d’esta-

blir l’obligació de restituir i reposar la situació alterada al seu estat anterior, i també 
fixar l’import de la indemnització, amb la instrucció prèvia de l’expedient adminis-
tratiu corresponent. L’abast de la restitució també es pot determinar en un expedient 
independent tot respectant els principis i les garanties del procediment administra-
tiu.

5. L’acció de l’Administració per exigir al responsable la reposició dels béns a 
l’estat anterior al de la comissió de la infracció i per reclamar els danys i perjudicis 
causats, és imprescriptible.

6. L’import de les multes coercitives i de les despeses ocasionades per l’execució 
subsidiària de les actuacions de restitució i de reposició dels béns a l’estat anterior a 
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la comissió de la infracció, i també l’import de les indemnitzacions per danys i per-
judicis, pot ser exigit mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment.

7. La suspensió de les resolucions definitives dictades en aquesta matèria exigeix 
que la persona interessada garanteixi llur import mitjançant la constitució d’una fi-
ança o dipòsit suficient.

Disposicions addicionals

Primera. Procediment específic d’adjudicació de contractes  
per a la gestió de les infraestructures portuàries existents
1. La persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica que, a l’entrada 

en vigor d’aquesta llei, gestioni la infraestructura portuària en règim d’autorització, 
concessió o contracte administratiu, pot sol·licitar l’adjudicació d’un nou contracte 
per a la gestió portuària en els termes previstos en aquesta Disposició.

2. A tal efecte, la persona o entitat interessada ha de manifestar la seva voluntat 
d’acollir-se al règim previst en aquesta Disposició mitjançant la presentació d’una 
sol·licitud d’inici del procediment per a l’adjudicació del corresponent contracte de 
gestió portuari que li permeti continuar explotant la infraestructura portuària de 
què es tracti.

3. Aquesta sol·licitud només pot presentar-se dins de l’últim terç del termini de 
vigència del seu títol habilitant i, en tot cas, dos anys abans que finalitzi el termini 
previst en aquest títol administratiu.

4. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa, en la qual 
s’han de fer constar les circumstàncies següents:

a) Una declaració expressa de voler continuar gestionant la infraestructura por-
tuària a què es refereix el seu títol administratiu.

b) La justificació de les necessitats a satisfer, els factors socials, tècnics, econò-
mics, mediambientals, d’integració territorial i administratius corresponents, i llur 
adequació al Pla de Ports vigent.

c) Les relatives al règim previst d’utilització i explotació, tipologia de flota i usos 
genèrics previstos i classes d’amarratge i serveis portuaris (cessions per terminis 
determinats, lloguers, xàrters i transeünts). A aquests efectes, s’ha d’incloure una 
relació de les persones titulars de drets d’ús preferent en el moment de presentar la 
sol·licitud, amb certificació de la seva situació i de les obligacions concretes.

d) Els estats financers de l’entitat de l’últim exercici, auditats.
e) Un informe tècnic detallat de l’estat de les instal·lacions, infraestructures i su-

perestructures portuaris, tant de l’espai terrestre com de la part submergida, junta-
ment amb el Pla de manteniment preventiu i correctiu del darrer any.

f) Les relatives als aspectes ambientals vinculats a la gestió de la infraestructura 
portuària.

5. L’Administració portuària ha de valorar la sol·licitud corresponent i, en el ter-
mini de tres mesos des de la recepció de la petició, ha d’emetre resolució amb algun 
dels continguts següents:

a) Decidir si gestiona la infraestructura portuària directament o indirectament.
b) Deferir el procés a una nova licitació en el moment en què finalitzi la vigència 

del títol administratiu.
c) Decidir la iniciació de l’expedient de contractació corresponent.
d) Desestimar la petició de la persona sol·licitant.
Aquesta última decisió procedeix en els casos següents:
(i) Si la infraestructura portuària ha vist alterada la seva identitat física o els ele-

ments que la configuraven, com a conseqüència de modificacions o reordenacions 
substancials aprovades per l’Administració portuària.
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(ii) Si la persona sol·licitant ha incomplert les condicions del títol administratiu 
o la normativa portuària durant la vigència d’aquest, o no ha procedit a reparar la 
situació alterada en els terminis i termes establerts per l’Administració portuària.

6. Aquesta sol·licitud no atorga cap dret a la persona interessada i el venciment 
del termini màxim establert sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa 
determina la seva desestimació.

7. La preparació i adjudicació del contracte de gestió portuari es realitza en la 
forma prevista en aquesta llei.

8. L’adjudicació del contracte té lloc mitjançant el procediment restringit.
9. Per valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més avantat-

josa, s’ha d’atendre als criteris objectius establerts en el plec de clàusules adminis-
tratives particulars del procediment restringit. Aquestes condicions, com a mínim, 
han de versar sobre els aspectes següents:

a) L’adequació de la proposta als criteris establerts en el Pla de Ports.
b) L’interès públic i social de la proposta.
c) La integració de la infraestructura portuària en el municipi en què s’ubica.
d) La proposta de gestió ambiental de la infraestructura portuària.
e) La promoció de la nàutica esportiva.
10. El compliment, els efectes i l’extinció del contracte de gestió portuari adju-

dicat d’acord amb aquesta Disposició, es regeix per l’establert en aquesta llei, sense 
que en cap cas es pugui plantejar una nova sol·licitud a l’empara d’aquesta disposició 
addicional.

Segona. Categories dels ports esportius
La norma que regula la forma i els efectes de les categories dels ports esportius 

a que es refereix l’article 7 d’aquesta llei s’ha d’aprovar dins del termini d’un any.

Tercera. Foment de la navegació esportiva a vela
L’Administració portuària, amb la col·laboració de les entitats representatives del 

sector, ha de promoure les accions que resultin pertinents, en desenvolupament de 
les previsions d’aquesta llei, a fi i efecte de fomentar la navegació esportiva a vela.

Quarta. Règim aplicable a les autoritzacions de transport de persones 
passatgeres en aigües marítimes i continentals preexistents
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els serveis de transport de persones 

passatgers en aigües marítimes i continentals que es presten a l’empara d’autoritza-
cions atorgades amb anterioritat mantenen la seva vigència, i resten sotmesos al rè-
gim previst en aquesta llei, sense que resulti necessari que l’empresa dugui a terme 
una nova comunicació.

Cinquena. Funcions internes de vigilància de l’activitat
Les persones empleades de les entitats concessionàries que gestionen infraes-

tructures i serveis portuaris en els termes que estableix aquesta llei, que siguin de-
signades per a l’exercici de funcions internes de vigilància de l’activitat mitjançant 
l’habilitació establerta reglamentàriament, tenen la consideració d’agents de l’auto-
ritat en l’exercici de les funcions de vigilància immediata de l’observança, per les 
persones usuàries i per terceres persones en general, de les normes de policia esta-
blertes legalment.

Sisena. Nàutica popular
L’Administració portuària ha de vetllar perquè el Sistema Portuari ofereixi un 

nombre raonable d’amarratges destinats a la nàutica popular, en els termes que s’es-
tableixin reglamentàriament.

Als efectes d’aquesta disposició es considera com a nàutica popular la que es des-
envolupa en embarcacions que no superen els 7 metres d’eslora.
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Setena. Marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava
1. Les marines interiors són infraestructures portuàries singulars, situades en 

una urbanització marítimoterrestre, construïdes a partir de la inundació artificial de 
terrenys no inclosos en el domini públic marítim terrestre, que es regulen per aques-
ta Disposició addicional i, en el seu cas, les normes que la desenvolupin i per la resta 
de preceptes aplicables d’aquesta llei.

2. Tenen la consideració de marines interiors els enclaus de Santa Margarida, al 
terme municipal de Roses, i Empuriabrava, al terme municipal de Castelló d’Em-
púries.

3. La marina interior d’Empuriabrava, en el terme municipal de Castelló d’Em-
púries es regeix per l’Ordre Ministerial de 24 de juliol de 1980, per la qual es va 
autoritzar la seva construcció i explotació, per un termini de 50 anys.

4. La marina interior de Santa Margarida, en el terme municipal de Roses, es 
configura com a sistema viari navegable, en els termes que s’estableixin en els cor-
responents instruments d’ordenació territorial o urbanística.

5. L’Ajuntament de Roses en el cas de la marina de Santa Margarida, i l’Ajun-
tament de Castelló d’Empúries en el cas de la marina d’Empuriabrava, atenent la 
seva consideració de sistema viari navegable integrat en el corresponent instrument 
d’ordenació territorial o urbanística, exerceixen les funcions de conservació, man-
teniment i vigilància del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos els 
canals o vials navegables.

6. Els Ajuntaments de Roses, en el cas de la marina de Santa Margarida, i de 
Castelló d’Empúries, en el cas de la marina d’Empuriabrava, han d’establir en les 
seves ordenances municipals, en el marc de la legislació vigent en matèria d’hisen-
des locals, les taxes i altres tributs exigibles com a contraprestació de les tasques i 
funcions que aquesta llei els atribueix, així com els derivats d’actuacions extraor-
dinàries de conservació, reparació o rehabilitació dels elements de la urbanització 
marítim terrestre, inclosos els canals o vials navegables.

7. Les persones titulars de les dàrsenes i de les parcel·les confrontants als canals 
tenen, en tot cas i amb independència del seu règim dominical, l’obligació de contri-
buir a les despeses de conservació, vigilància i manteniment del conjunt de la mari-
na en els termes que siguin fixats per l’ajuntament respectiu.

8. Les obres de construcció de noves dàrsenes en les urbanitzacions marítim ter-
restre de Santa Margarida i Empuriabrava, així com qualsevol ampliació o modifi-
cació de les existents, requereix de informe de l’Administració portuària, el qual és 
vinculant en el referent a les condicions tècniques que garanteixin la seguretat dels 
canals i resta d’elements infraestructurals.

Vuitena. Planejament urbanístic
1. Les infraestructures portuàries que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta 

llei no disposin de planejament derivat han de ser ordenades mitjançant la figura del 
pla director urbanístic portuari, que pot incloure’n una o diverses existents.

2. El planejament urbanístic vigent a l’entrada en vigor d’aquesta llei pot modi-
ficar-se sense introduir alteracions substancials, entre els quals la modificació del 
perímetre de la zona de servei portuari. Altrament, l’ordenació urbanística requereix 
un pla director urbanístic portuari.

Novena. Seguretat pública
La policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra exerceix en les infraestructures 

del sistema portuari les seves funcions de policia integral, incloses la protecció i la 
custòdia d’aquestes.

En aquells casos que resulti necessari, s’han d’habilitar els espais a la zona de 
servei portuari per ubicar les instal·lacions que siguin necessàries per al desenvolu-
pament d’aquestes funcions de policia integral.
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També hi han de col·laborar les policies locals d’acord amb el que preveu la le-
gislació en matèria de policia local.

Desena. Règim especial per al municipi de Barcelona
1. De conformitat amb el previst a la normativa reguladora del règim especial 

del municipi de Barcelona, l’aprovació i la modificació de tots els instruments de 
planejament previstos en el títol I del llibre segon d’aquesta llei que afectin ports si-
tuats al seu terme municipal i les actuacions de delimitació, investigació i tècniques 
de garantia de la integritat del domini públic portuari, han de sotmetre’s a informe 
previ i preceptiu de l’Ajuntament de Barcelona.

2. El departament competent ha d’establir mecanismes de participació amb 
l’Ajuntament de Barcelona en el procés d’elaboració dels instruments de planeja-
ment esmentats a l’apartat anterior.

Onzena. Gestió de les llotges pesqueres
L’atorgament de concessions sobre el domini públic portuari que tinguin com a 

objecte la gestió i l’ús de llotges pesqueres es regeixen pel que determina aquesta 
Llei i pel que disposi la normativa aplicable en matèria de Confraries de pescadors.

Disposicions transitòries

Primera. Procediments administratius iniciats abans de l’entrada en 
vigor de la llei i no resolts definitivament
Els procediments administratius que es trobin en tramitació, passen a regir-se 

per aquesta llei des de la seva entrada en vigor. Els actes de tràmit dictats a l’empara 
de la legislació anterior i sota la seva vigència conserven la seva validesa, sempre 
que el seu manteniment no produeixi un efecte contrari a aquesta llei.

Segona. Planejament urbanístic
La planificació urbanística de les infraestructures portuàries que hagi estat apro-

vada inicialment en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, pot seguir la seva 
tramitació excepte si, per raons motivades, l’Administració portuària decideix ini-
ciar la tramitació d’un pla director urbanístic portuari; en la resta de casos es manté 
vigent el plantejament aprovat.

Tercera. Pla de ports
Mentre no s’aprovi el Pla de Ports previst en l’article 8 d’aquesta llei, continua 

vigent el Pla de ports aprovat mitjançant el Decret 41/2007, de 20 de febrer, en tot 
allò que no contradigui aquesta llei.

Quarta. Infraccions i sancions
1. Aquesta llei és aplicable a les infraccions comeses amb anterioritat a la llur 

entrada en vigor, sempre que la seva aplicació resulti més favorable pel subjecte in-
fractor i la sanció imposada no hagi adquirit fermesa.

La revisió de les sancions no fermes i l’aplicació de la nova normativa es realitza 
pels òrgans administratius que estiguin coneixent dels recursos, prèvia audiència a 
la persona interessada.

2. Els procediments sancionadors relatius a matèries regulades en aquesta llei, 
iniciats abans de llur entrada en vigor, s’han de continuar tramitant segons la legis-
lació anterior, tret que el contingut d’aquesta llei sigui més beneficiós per a les per-
sones afectades.

Cinquena. Personal i mitjans
1. S’habilita a Ports de la Generalitat per adaptar la seva estructura al nou model 

d’Administració Portuària previst en el títol II del llibre segon d’aquesta llei.
2. El canvi a la nova organització administrativa de l’Administració portuària 

s’ha de fer efectiu en un termini màxim d’un any.
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Sisena
Els títols habilitants atorgats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei han de 

sotmetre el seu règim de pròrroga a allò previst en els articles 51 i 69 d’aquesta llei, 
segons correspongui en cada cas.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa
1. Queden derogats a l’entrada en vigor d’aquesta llei:
a) La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya.
b) La Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes 

i fluvials.
c) L’article 22 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Financeres de 

la Generalitat de Catalunya.
d) Els articles 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.21 i 25.22 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 Generalitat de Catalunya.

e) El Text articulat de les taxes aplicables aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, 
de 3 d’agost.

2. Queden, així mateix, derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang 
que s’oposin a l’establert en aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Habilitació reglamentària
1. Es faculta el Govern de la Generalitat i el conseller o consellera competent en 

matèria de ports, perquè dictin les disposicions necessàries per al desenvolupament 
i l’aplicació de la present llei, i, en particular, per dictar un reglament d’explotació 
i policia aplicable al conjunt de les instal·lacions integrades en el sistema portuari 
català. Aquest reglament ha de contemplar les diferents especificitats de cada zona 
de gestió.

2. S’autoritza el conseller o consellera competent en matèria de ports per dictar 
les disposicions de desenvolupament que procedeixin en matèria de tributs portua-
ris, en els casos previstos en aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor en el termini de tres mesos des de la seva publica-

ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del títol V del llibre 
segon, sobre règim econòmic financer del sistema portuari, que entrarà en vigor l’1 
de gener de l’any següent.

Annex. Definicions
a) Aigües portuàries: són les superfícies d’aigua incloses dins de la zona de ser-

vei d’un port o instal·lació portuària menor.
b) Arqueig brut: el que figura en el certificat internacional estès d’acord amb el 

Conveni internacional sobre arqueig de vaixells, aprovat a Londres el 23 de juny de 
1969, anomenat abreujadament GT. Si un vaixell no disposa del certificat esmentat 
pot recórrer al valor que com a tal figuri en el Lloyd’s Register of Shipping. En el 
supòsit que el vaixell presenti un certificat del seu arqueig brut mesurat segons el 
procediment de l’Estat de la seva bandera, denominat abreujadament TRB, o sigui 
aquest el que aparegui en el Lloyd’s Register of Shipping, l’Administració portuària 
ha d’assignar un arqueig nou a partir de les dimensions bàsiques del vaixell. Aquesta 
assignació s’ha de fer aplicant la fórmula següent: GT (Londres provisional) = 0,4 x 
E x M x P, en què: E = l’eslora màxima total en metres, M = mànega màxima total 
en metres i P = puntal de traçat en metres. En el supòsit de construcció, l’arqueig 
brut és el corresponent al vaixell acabat; en el cas de desballestament, l’arqueig brut 
és la meitat de l’original.
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c) Atracada: operació portuària consistent a acostar unes embarcacions a unes 
altres o a elements fixos d’amarrament i defensa.

d) Atracada en punta: la disponibilitat d’un lloc d’amarrament en pantalà o moll, 
quedant l’embarcació sensiblement perpendicular a aquest i fixant un dels extrems 
(proa o popa) d’aquell al citat moll o pantalà i l’altre extrem a un fondeig permanent 
o a l’ancora.

e) Calat màxim: el calat de traçat definit segons la regla 4.2 del Reglament per a 
la determinació dels arqueigs brut i net dels vaixells, que figura com a annex I del 
Conveni internacional sobre arqueig de vaixells, del 23 de juny de 1969, i, si de cas 
hi manca, el que figura en el Lloyd’s Register of Shipping.

f) Capità o capitana o patró o patrona: la persona que, estant en possessió del 
corresponent títol, exerceix el comandament i la direcció del vaixell o embarcació 
en tots els seus aspectes, així com les altres funcions públiques i privades que li atri-
bueixi la normativa vigent.

g) Càrrega de mercaderies: operació portuària d’intercanvi del mode terrestre al 
marítim que consisteix en l’entrada de les mercaderies a la zona de servei per via 
terrestre i sortida d’aquesta o els seus productes derivats per via marítima.

h) Persona consignatària del vaixell: la persona física o jurídica que actua en nom 
i representació de la persona naviliera o propietària del vaixell.

i) Creuers: vaixell de persones que compleix els següents requisits: (i) que entra 
en un port i és despatxat amb aquest caràcter per les autoritats competents i, (ii) que 
el nombre de persones passatgeres en règim de creuer supera el 50 per cent del total 
de persones passatgeres.

j) Dàrsena: és el conjunt de superfícies de terra i aigua incloses a la zona de ser-
vei d’un port, destinades de manera preferent al servei de la flota mercant, pesquera 
o esportiva o a les activitats turístiques o recreatives complementàries.

k) Descàrrega de mercaderies: operació portuària d’intercanvi del mode marítim 
al terrestre que consisteix en l’entrada de les mercaderies a la zona de servei per via 
marítima i sortida d’aquestes o els seus productes derivats per via terrestre.

l) Embarcació d’esbarjo: vaixell civil de qualsevol tipus, amb independència del 
seu mitjà de propulsió, destinat a la realització d’activitats d’esbarjo i oci sense ànim 
de lucre o per a la pesca no professional.

m) Embarcació de base: aquella que té autoritzada l’estada en la infraestructura 
portuària per període igual o superior a sis mesos.

n) Embarcació transeünt: aquella que, no sent de base, té autoritzada la seva es-
tada per un període limitat, inferior a sis mesos.

o) Entrada: operació portuària consistent en l’accés del vaixell a la zona de servei 
per via marítima.

p) Eslora màxima: és la mesura d’un vaixell presa al seu llarg, des de la proa fins 
a la popa. Als efectes d’aquesta Llei, l’eslora màxima és la que figura en el Lloyd’s 
Register of Shipping, en la documentació del vaixell o, si de cas hi manca, la que 
resulti de l’amidament que practiqui directament l’Administració portuària. En el 
cas d’embarcacions d’esbarjo es prendrà la màxima distància existent entre els ex-
trems dels elements més sortints de proa i popa de l’embarcació i els seus mitjans 
auxiliars.

q) Estada: operació portuària consistent en el fondeig o permanència del vaixell 
en les aigües portuàries.

r) Instal·lació desmuntable: aquella que (i) requereixi com a màxim obres pun-
tuals de fonamentació, que en tot cas no sobresurtin del terreny; (ii) estigui consti-
tuïda per elements de sèrie prefabricats, mòduls, panells o similars, sense elaboració 
de materials en obra ni utilització de soldadures; (iii) es munti i desmunti mitjançant 
processos seqüencials, podent realitzar-se el seu aixecament sense enderrocament i 
sent el conjunt dels seus elements fàcilment transportable.
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s) Instal·lació portuària receptora: tota instal·lació fixa, flotant o mòbil capaç de 
rebre deixalles generades per vaixells i residus de càrrega.

t) Lloc de fondeig d’ancoratge amb amarratge a mort: la disponibilitat d’un amar-
ratge subjecte a un punt fix del fons que permeti fixar la proa o la popa del vaixell, 
quedant aquest a la gira.

u) Llotja: instal·lació prevista per a l’exposició i primera venda dels productes 
pesquers frescs situada a la zona de servei i autoritzada pels òrgans competents en 
matèria d’ordenació del sector pesquer.

v) Màniga màxima: amplària màxima del vaixell excloent llurs membres, mesu-
rada en la línia de màxima càrrega de compartimentat o per sota d’ella.

w) Marina seca: és el conjunt d’obres i instal·lacions terrestres autoritzades per 
l’Administració portuària per emmagatzemar embarcacions d’esbarjo i, si escau, 
realitzar les activitats d’avarar, encallar, custodiar o reparar les mateixes.

x) Navegació exterior a la Unió Europea: la que s’efectua entre ports o punts si-
tuats en zones en les quals els Estats membres de la Unió Europea exerceixen sobi-
rania, drets sobirans o jurisdicció i ports o punts situats fora d’aquestes zones.

y) Navegació d’esbarjo o esportiva: aquella l’objecte exclusiu de la qual sigui l’es-
barjo, la pràctica de l’esport sense propòsit lucratiu o la pesca no professional, pel 
seu propietari o propietària o per altres persones que puguin dur-la a terme, mitjan-
çant arrendament, contracte de passatge, cessió o per qualsevol altre títol, sempre 
que en aquests casos el vaixell o embarcació no sigui utilitzat per més de 12 perso-
nes, sense comptar amb la seva tripulació.

z) Navegació interior a la Unió Europea: la que s’efectua entre ports o punts situ-
ats en zones en les quals els Estats membres de la Unió Europea exerceixen sobira-
nia, drets sobirans o jurisdicció.

aa) Persona naviliera: la persona física o jurídica que, utilitzant vaixells mercants 
propis o aliens, es dedica a l’explotació dels mateixos, tot i que això no constitueixi 
la seva activitat principal, sota qualsevol modalitat admesa pels usos internacionals.

bb) Operacions portuàries: el conjunt de serveis, subministraments, activitats i 
modalitats d’utilització dels béns, equips i instal·lacions destinades a facilitar, coor-
dinar i controlar en condicions de seguretat, salubritat, eficiència i indemnitat me-
diambiental, l’accés, estada, trànsit i sortida dels vaixells, embarcacions, persones 
passatgeres, tripulants, vehicles, mercaderies i productes de la pesca de la zona de 
servei dels ports i instal·lacions marítimes menors.

cc) Persones passatgeres en règim de creuer turístic: aquelles persones, en règim 
de transport, ja sigui perquè el port d’embarcament coincideix amb la destinació fi-
nal del seu viatge o està en trànsit en un port, el qual ha d’estar emparat per un ma-
teix contracte de transport.

dd) Persones passatgeres en règim de transport: persona que viatja a bord d’un 
vaixell, inclosos els conductors de vehicles, que no tingui la condició de tripulant.

ee) Propietari o propietària del vaixell: la persona titular dominical o persona ti-
tular del dret a gaudir i disposar del vaixell.

ff) Transbord de mercaderies: operació portuària consistent en el trasllat de les 
mercaderies d’un vaixell a un altre sense detenir-se en els molls i amb presència si-
multània de tots dos vaixells durant les operacions.

gg) Trànsit marítim: operació portuària consistent en la transferència de merca-
deries o elements de transport en el mode marítim, en què aquestes són descarrega-
des d’un vaixell al moll i, posteriorment, tornen a ser carregades en un altre vaixell, 
o al mateix vaixell en diferent escala, sense sortir de la zona de servei del port.

hh) Trànsit terrestre: operació portuària consistent en la transferència de merca-
deries o elements de transport en el mode terrestre, en què la seva entrada i sortida 
de la zona de servei del port és per la via terrestre.

ii) Transport marítim de curta distància: moviment de mercaderies i persones 
per mar entre ports situats en territori de la Unió Europea o entre aquests ports i 
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els situats en països no europeus amb una línia de costa en els mars riberencs que 
envolten Europa.

jj) Urbanització maritimoterrestre: la integrada per una marina interior i els ter-
renys de la urbanització que han de constituir un sector de planejament urbanístic 
vinculat a la marina, d’ús preferentment residencial.

kk) Vaixell: qualsevol embarcació, plataforma o artefacte flotant, amb o sense 
desplaçament, apte per a la navegació.

ll) Vaixell pesquer: vaixell civil de qualsevol tipus utilitzat comercialment per a 
la captura de peixos o altres recursos vius del mar.

mm) Vaixell turístic local: el que realitza excursions amb finalitat turística, amb 
escales o sense elles, i a una distància màxima de 50 milles des del port base.

Antecedents del Projecte de llei

Índex de la documentació de l’expedient de l’Avantprojecte de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Doc 

A 01 31/07/2014 Tramesa Secretaria general de l’esborrany de 
memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de 
ports i de transport marítim i fluvial de Catalunya. 

B 02 04/09/2014 Informe de la Direcció General de Pressupostos.

C 03 09/09/2014 Informe de la Direcció General de Tributs i Joc

D 04 15/09/2014 Acord de Govern d’aprovació de la memòria 
preliminar.

E 05 28/10/2014 Nota de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a 
l’Avantprojecte de llei.

F 06 10/12/2014 Nota de l’Agència de Residus de Catalunya en 
relació a l’Avantprojecte de llei.

G 07 20/01/2015 Tramesa Secretaria general de l’esborrany 
d’avantprojecte de llei de ports i de transport 
marítim i fluvial.

H/I 08 06/03/2015 Tramesa Secretaria general de les memòries 
general i d’avaluació d’impacte de l’avantprojecte 
de llei

J/K 09 17/03/2015 Text avantprojecte de llei - Fòrum

L 10 23/03/2015 Sol·licitud d’informes a ECO Oficina de Tramitació 
i Seguiment de Disposicions i la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública

M 11 24/03/2015 Sol·licitud informe Institut Català de les Dones

N 12 24/03/2015 Informe jurídic preliminar

O 13 25/03/2015 Informe de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública.

P/Q 14 31/03/2015 Informe de la Direcció General de Tributs i Joc.

R 15 01/04/2015 Informe de la Direcció General de Pressupostos.

S 16 01/04/2015 Observacions de l’Oficina de Govern.

T/U 17 07/04/2015 Sol·licitud d’informe a la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa

V/W 18 07/04/2016 Text avantprojecte de llei - Consell Tècnic IIA

X 19 07/04/2015 Al·legacions del Departament d’Interior i valoració.

Y/Z 20 08/04/2015 Certificat del Consell Tècnic de 7/4/2015

A’ 21 16/04/2015 Informe relatiu a l’impacte pressupostari de 
l’Avantprojecte de llei.

B’ 22 22/04/2015 Informe impacte de gènere (Institut Català de les 
Dones)
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Doc 

C’ 23 28/04/2015 Anunci d’informació pública de l’avantprojecte de 
llei.

D’ 24 Text de l’avantprojecte de llei sotmès a informació 
pública

E’ 25_1
25_2

29/04/2015 Relació d’entitats a les quals s’ha donat trasllat de 
l’avantprojecte de llei en la fase d’informació 
institucional (S’adjunta còpia dels escrits)

F’ 26_1
26_2

Maig-Juny 2015 Relació d’ens que han presentat al·legacions 
(S’adjunta còpia de les al·legacions)

G’ 27_1
27_2

09/07/2015 Informe valoratiu de les al·legacions presentades i 
tramesa a la Secretaria general.

H/I’ 28 24/07/2015 Informe Direcció General de Tributs i Joc

J/K’ 29 27/07/2015 Observacions DG de Policia del Departament 
d’Interior

L’ 30 28/07/2015 Informe de la Direcció General de Pressupostos

M’ 31 28/07/2015 Informe relatiu a les observacions formulades per 
la Secretaria d’Administració i Funció Pública

N’ 32 28/07/2015 Text avantprojecte de llei - Consell Tècnic IIIA

O’ 33 29/07/2015 Tramesa de l’Avantprojecte de llei a la Comissió 
de Govern Local

P/Q’ 34 31/07/2015 Informe de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa (reunió de 23/07/2015)

R’ 35 03/12/2015 Escrit a l’Ajuntament de Barcelona en relació a les 
al·legacions presentades

S’ 36 03/12/2015 Escrit a l’Ajuntament de Badalona en relació a les 
al·legacions presentades

T/U’ 37 03/12/2015 Escrit a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 
en relació a les al·legacions presentades.

V/W’ 38 03/08/2015 Certificat del Consell Tècnic de 28/7/2015

X’ 39 15/01/2016 Informe de l’Ajuntament de Barcelona respecte al 
text de l’Avantprojecte de llei.

Y/Z’ 40 05/02/2016 Nou escrit a l’Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita en relació a les al·legacions presentades.

A’’ 41 15/02/2016 Informe de la Comissió de Govern Local

B’’ 42 18/02/2016 Sol·licitud d’informe CTESC i acusament de 
recepció

C’’ 43 14/03/2016 Informe CTESC

D’’ 44 17/03/2016 Valoració de les observacions formulades pel 
CTESC.

E’’ 45 30/03/2016 Escrits tramesos a tots els ens que han presentat 
al·legacions.

F’’ 46 31/05/2016 Certificat del Consell Assessor de Ports de la 
Generalitat de la sessió de 3/5/2016

G’’ 47 27/06/2016 Tramesa Assessoria Jurídica de la valoració de les 
observacions i propostes formulades per la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims, la 
Direcció General de la Policia, la Direcció General 
de Protecció Civil i el Consell Assessor de Ports 
de la Generalitat.

H/I’’ 48 30/06/2016 Informe Jurídic final

J/K’’ 49 04/07/2016 Tramesa a la Secretaria general d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de l’informe de 
valoració de les al·legacions presentades per la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

L’’ 50 18/07/2016 Nota relativa a les observacions formulades per 
l’oficina de Govern en data 15/07/2016.
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Doc 

M’’ 51 18/07/2016 Observacions de la DG de Policia del 
Departament d’Interior.

N’’ 52 19/07/2016 Nota del Departament de Salut.

O’’ 53 19/07/2016 Versió per al Consell Tècnic de l’Avantprojecte de 
llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals.

P/Q’’ 54 20/07/2016 Certificat del Consell Tècnic de 19/7/2016.

R’’ 55 02/08/2016 Certificat del Govern

S’’ 56 02/08/2016 Certificat del Secretari General del DTES

TU’’ 57 02/08/2016 Projecte de llei

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu 
del Parlament.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 34875; 34881; 34914).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 12.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
202-00035/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 34876; 34882; 34915).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 12.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la 
qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00037/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 34883; 34916).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.09.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC

Reg. 34309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Bus-
quet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 
109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei del Codi Tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya

Exposició de motius

I. La codificació del dret tributari de Catalunya 
La legislació tributària, formada per multitud de normes d’origen i rang diversos, 

ha adquirit en els temps actuals una extraordinària extensió i complexitat, que difi-
culta no sols el seu coneixement i la seva comprensió per part de la ciutadania, sinó 
fins i tot el seu maneig per part dels operadors jurídics. Per evitar els riscos per a la 
seguretat jurídica i la coherència normativa que comporta aquesta situació i atorgar 
la claredat necessària i la màxima simplicitat possible, resulta aconsellable realitzar 
una rigorosa ordenació i sistematització del conjunt de les principals normes que in-
tegren el nostre dret tributari. Amb aquest objectiu, la llei preveu l’elaboració d’un 
Codi Tributari de Catalunya, que agrupi, per llibres, títols i capítols, les normes de 
rang legal que formen el nostre dret tributari.

Com ja es va fer en el Codi Civil de Catalunya, aquest Codi es planteja amb ca-
ràcter obert i flexible i amb vocació omnicomprensiva. El caràcter obert ve deter-
minat per la necessitat d’anar incorporant progressivament els diversos continguts 
normatius que, amb rang de llei, han de formar el dret tributari de Catalunya. En 
aquest sentit, la llei preveu que el Codi comprengui les disposicions generals del 
sistema tributari, l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i els im-
postos, les taxes i els altres tributs aplicats per la Generalitat de Catalunya. Aquest 
caràcter obert queda reflectit en una estructura formal flexible del Codi, que està 
integrat per llibres, que es divideixen a la seva vegada en títols i capítols. La nume-
ració dels articles comprèn dos números, separats per un guió mig, el primer dels 
quals es refereix al llibre i el segon es correspon amb la posició correlativa que te 
dins del Llibre. Amb aquesta estructura es facilita que es vagin incorporant en el 
futur els continguts que siguin necessaris per a completar el Codi en el seu conjunt 
i anar-lo adequant, també en extensió i àmbits normatius, a les circumstàncies, sem-
pre canviants, que es produeixi en el terreny tributari.

La vocació omnicomprensiva del Codi es manifesta en l’objectiu que persegueix, 
consistent en sistematitzar, ordenar i incloure en un text legal unitari i coherent les 
normes de rang legal que integren el dret tributari de Catalunya. Els beneficis que 
per a la seguretat jurídica, la simplicitat, la coherència i la transparència comporta 
aquesta codificació, resulten evidents. També ho són les dificultats que es presenten 
per assolir-lo de manera eficaç. D’entrada, cal tenir en compte que el dret tributari 
en moltes ocasions, per les seves pròpies característiques, ha de recórrer a normes 
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de caràcter reglamentari per concretar, complementar i fer operatives les previsions 
de la llei. Per això cal establir un equilibri adequat entre les previsions que han d’es-
tar contingudes en una llei, perquè existeix una reserva de llei o perquè l’entitat de 
la matèria així ho aconsella, i aquelles que no només poden estar contingudes en un 
reglament sinó que en moltes ocasions resulta més adequat que estiguin contingu-
des en aquest tipus de normes, més fàcil d’adaptar i canviar. El Codi te la vocació 
d’ordenar i sistematitzar les normes de rang legal, però ha de tenir en compte la ne-
cessitat del desplegament reglamentari que és necessari i convenient, especialment 
en una matèria com la tributària, que requereix adaptacions constants i concrecions 
que van més enllà del que la llei raonablement ha de fer i pot fer. Per aquest motiu, 
el Codi conté les remissions al reglament que són necessàries per complementar i 
concretar les previsions legals establertes.

Per aconseguir l’objectiu que persegueix el Codi, cal també assegurar-ne la com-
pletud i l’actualització permanent. El dret tributari està sotmès a canvis constants, 
essent precisament aquest un dels factors que més influeix en la seva complexitat. 
Per mantenir ordenat i sistematitzat el dret fiscal, cal que el Codi sigui complet i 
estigui permanentment actualitzat. Complet, en el sentit que abraci tota la normati-
va, al menys de rang legal, en l’àmbit tributari. I actualitzat de manera permanent, 
en el sentit que hi siguin incorporades formalment totes les normes que modifiquin 
les vigents del propi Codi, fins i tot si aquesta modificació en pot fer mitjançant de-
cret en virtut de la clàusula de deslegalització. Amb aquesta finalitat el Codi conté 
la previsió de que totes les lleis i, en el seu cas, els reglaments que modifiquin les 
disposicions contingudes en el Codi, han d’indicar-ho expressament en el seu títol o 
rúbrica, i han d’introduir-hi de manera expressa les modificacions d’addició, supres-
sió o nova redacció que suposen. Igualment, es preveu la identificació expressa de 
les modificacions de les normes tributàries, de manera que les lleis i els reglaments 
que aprovin o modifiquin normes tributàries han d’indicar-ho expressament en el 
seu títol o rúbrica, i han de contenir una relació completa de les normes derogades 
i la nova redacció de les que s’han modificat. Per mantenir el Codi actualitzat, s’es-
tableix que el Govern, mitjançant decret legislatiu, ha de mantenir una versió actu-
alitzada anual del Codi.

Un sistema fiscal és el resultat de l’acció combinada dels diferents tributs que el 
configuren i de les diferents unitats que integren l’Administració Tributària. El Par-
lament és qui, en representació del conjunt de la ciutadania, aprova les lleis amb les 
que es construeix l’estructura tributària, entesa com el conjunt d’impostos, taxes i 
altres prestacions que impliquen obligacions de pagament per part dels contribuents.

El Govern i l’administració tributària són els responsables de regular els procedi-
ments jurídics i establir els instruments tecnològics que permetin fer complir aques-
tes lleis i, al mateix temps, de gestionar de manera transparent, responsable i eficient 
els ingressos que es recapten. I, finalment, el cercle es completa quan els ciutadans 
i ciutadanes, en complir les lleis fiscals aprovades pel Parlament i d’acord amb els 
procediments habilitats pel seu Govern, satisfan les seves obligacions tributàries, 
contribuint al finançament de l’Estat.

El principal repte dels sistemes fiscals dels països avançats és assolir l’eficiència 
en la recaptació impositiva i, en aquest sentit, les experiències dels països del nostre 
entorn mostren que, a banda de les mesures que es puguin implementar per identi-
ficar els comportaments insolidaris i, en el seu cas, sancionar a aquells que incom-
pleixin el seu deure de contribuir, el rendiment d’un sistema fiscal només pot excel-
lir per mitjà d’incentivar el compliment voluntari.

En aquest sentit, l’administració tributària ha de tenir un paper actiu a l’hora de 
facilitar el compliment de les obligacions tributàries, proporcionant als contribuents 
bons serveis d’informació, assistència i assessorament.

Aconseguir aquests objectius exigeix que l’ordenament tributari s’articuli al vol-
tant d’uns principis essencials que garanteixin la certesa del dret, per tal de fer efec-
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tiu el principi de seguretat jurídica i l’observança dels drets dels contribuents tant en 
la vessant normativa com en la vessant d’aplicació de les normes tributàries.

Amb aquestes finalitats, el títol I del llibre primer del codi estableix unes normes 
comunes relatives a les fonts, amb especial referència a la reserva de llei en matèria 
tributaria, i a l’aplicació de les normes tributàries. Aquestes disposicions concreten 
l’ordre de fonts normatives, l’àmbit d’aplicació de les normes del codi en els aspec-
tes subjectius i temporals, alhora que estableixen els criteris d’interpretació de les 
normes tributàries i l’abast de la interpretació duta a terme pels òrgans administra-
tius competents, sens perjudici de la concreta atribució de competències en matèria 
interpretativa als diversos òrgans administratius en altres llibres del codi.

La seguretat jurídica també es veu enfortida mitjançant l’establiment del principi 
d’unificació dels terminis dels procediments i els terminis de prescripció i caducitat.

II. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
El títol II del llibre primer es dedica a les disposicions generals sobre l’Admi-

nistració tributària de la Generalitat de Catalunya, i conté dos capítols. El capítol 
primer estableix l’àmbit, els objectius i l’estructura de l’actuació de l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya, que, als efectes del codi, està integrada 
pels òrgans i les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que realitzen 
funcions tributàries o relacionades amb la matèria tributària, en els seus diversos 
àmbits. L’estructura general de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya està integrada així per l’Agència Tributària de Catalunya, la Junta de Tributs 
de Catalunya, el Consell Fiscal de Catalunya, l’Institut de recerca fiscal i d’estudis 
tributaris de Catalunya, la Direcció General de Tributs i aquells altres organismes i 
entitats que determini la llei. Les administracions tributàries locals i l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya, d’altra banda, i amb ple respecte de l’auto-
nomia local, han de mantenir les relacions de col·laboració adequades per a l’acom-
pliment de les seves funcions respectives.

El temps present demana una nova administració tributària, moderna, eficaç i 
eficient, amb vocació de servei a la ciutadania i amb capacitat de subministrar els 
serveis tributaris que requereix el país. En aquest sentit, el capítol segon del Títol 
II regula els principis generals d’actuació de l’Administració tributària de la Gene-
ralitat de Catalunya, que s’ha de basar en la confiança i la cooperació amb el con-
junt de la ciutadania i les entitats del país. Regula també els deures i les obligacions 
a les que està sotmesa, que són l’altra cara dels drets que tenen les persones enfront 
d’aquest sector específic de l’Administració. El mateix capítol estableix les potestats 
de què disposa l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya per a poder 
complir les seves funcions, el règim general dels seus actes i, finalment, la col·la-
boració que ha d’establir-se en l’àmbit tributari tant amb les administracions locals 
de Catalunya i les altres administracions públiques com amb els agents del sistema 
tributari, que en constitueixen un element fonamental.

III. L’Agència Tributària de Catalunya 
El llibre segon del codi regula l’Agència Tributària de Catalunya i la Junta de 

Tributs de Catalunya, com els dos organismes actius principals de l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya, en els seus títols I i II, respectivament.

La creació i regulació de l’Agència Tributària de Catalunya va realitzar-se mit-
jançant la Llei 7/2007, de 17 de juliol, en ús de la competència exclusiva de la Ge-
neralitat, reconeguda per l’article 150 de l’Estatut, per organitzar la seva adminis-
tració i dotar-se de les modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació 
administrativa que consideri adients, i va respondre a la voluntat d’agrupar en un sol 
organisme els àmbits d’actuació que, directa o indirectament, es referien a la gestió 
tributària en el seu sentit més ampli, i també a la funció de recaptació en període 
executiu dels ingressos de dret públic no tributaris de la Generalitat, i sotmetre’ls a 
un criteri d’unitat de gestió sota diversos principis, com el d’eficàcia en l’aplicació 
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dels tributs, el ple respecte als drets i les garanties dels ciutadans, l’eficiència i res-
ponsabilitat en la gestió de la informació, el servei als ciutadans, la cooperació amb 
la resta d’administracions tributàries i la col·laboració social i institucional amb els 
col·legis professionals, altres corporacions de dret públic i associacions professio-
nals de l’àmbit tributari, entre altres. També es va habilitar l’Agència per exercir, per 
mitjà de delegació o per encàrrec de gestió, funcions d’aplicació dels tributs locals.

Amb la finalitat de dotar de major eficàcia el funcionament de l’ens, la llei de 
l’Agència ha patit diverses modificacions. Així, mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va incor-
porar la disposició addicional quinzena, per a crear el Cos Tècnic de Gestors Tribu-
taris de la Generalitat de Catalunya; es va modificar la disposició addicional quarta, 
en relació a l’accés a l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i 
Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya; es va afegir la disposició transi-
tòria sisena, per a establir un sistema d’habilitació temporal perquè funcionaris d’al-
tres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques 
poguessin exercir transitòriament funcions pròpies dels cossos tributaris.

La Llei 2/2014 també va afegir la disposició addicional setzena, que imposava al 
Govern el deure de presentar al Parlament, en el termini de sis mesos, un projecte 
de llei sobre l’ordenació dels cossos i les escales d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya, amb la finalitat d’adequar les estructures corporatives a 
les diferents funcions i competències que té assignades i a les que hagi d’assumir. 
Aquest mandat va tenir lloc amb la publicació de la Llei 9/2015, de 12 de juny, de 
modificació de la Llei 7/2007, de l’Agència Tributària de Catalunya, per a l’ordena-
ció dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència.

Els nou anys d’existència de l’Agència Tributària de Catalunya no han vingut 
acompanyats, però, de la plena assumpció de les competències tributàries, i l’evolu-
ció de l’ens ha anat posant de manifest la necessitat d’atorgar-li una major autonomia 
per poder realitzar les seves funcions amb la màxima eficàcia i eficiència, qüestió 
especialment sensible i de gran transcendència pel país, atès el paper fonamental 
que ha de tenir l’Agència en l’àmbit de la recaptació dels ingressos públics.

La voluntat del país de tenir unes estructures tributàries sòlides, d’ampliar la 
capacitat d’actuació en l’àmbit tributari, i la reclamació de millors serveis i d’admi-
nistracions més àgils i que aportin major valor social, fa que sigui convenient sot-
metre l’Agència a un procés de transformació profund que l’ajudi a afrontar els nous 
reptes, un procés que va més enllà dels aspectes purament lligats a l’increment dels 
recursos i mitjans posats a disposició de l’Agència. Aquest procés afecta a elements 
vertebradors de l’activitat de l’ens: persones, recursos, solucions tecnològiques, pro-
cessos de gestió, però també a maneres de fer i de relacionar-se amb el contribuent. 
I per fer-lo possible es necessita una organització més moderna, més productiva, 
més proactiva, més adaptada al món dels nostres dies, més àgil a l’hora de proveir-se 
d’eines de gestió tributària i de dotar-se de recursos humans, més capaç d’enfortir-se 
tecnològicament sense retards, d’adoptar les millors pràctiques internacionals en 
matèria tributària, i d’oferir serveis de qualitat a la ciutadania, i que creï un marc 
de confiança i transparència en la seva relació amb els contribuents. Alhora, l’Agèn-
cia ha de ser una administració oberta a les altres administracions tributàries, i ha 
d’estendre tan com sigui possible la cooperació en matèria tributària amb les admi-
nistracions locals el país, i conformar, juntament amb aquestes, una veritable gestió 
tributària integral, en benefici de la ciutadania i del compliment general de les obli-
gacions tributàries.

Per assolir aquests nous reptes, d’acord amb els principis que han de presidir 
l’actuació de l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
definits en el Codi Tributari de Catalunya, l’Agència Tributària de Catalunya s’ha de 
dotar de més autonomia econòmica, financera, patrimonial, contractual i de perso-
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nal, fet que li permetrà una major eficàcia en les funcions que té assignades i actuar 
amb plena independència.

L’Agència Tributària de Catalunya es regula al Codi tributari en el títol I del lli-
bre segon, que s’articula en vuit capítols, més les disposicions addicionals i finals 
que s’inclouen al final del llibre segon.

El capítol I, de disposicions generals, defineix l’Agència, estableix el règim jurí-
dic, en concreta les funcions i delimita els principis generals d’actuació d’acord amb 
els termes definits en el Codi tributari de Catalunya.

El capítol II regula l’organització de l’Agència, que s’articula en la presidència, la 
Junta de Govern i el Comitè Executiu, i la seva estructura orgànica. Dins d’aquesta 
organització, es potencia la Junta de Govern com a òrgan superior de l’Agència de-
finint noves funcions i ampliant la seva composició

Del capítol III, sobre el personal, defineix el personal que està al servei de 
l’Agència i els principis d’actuació, i destaca l’atribució d’autonomia a l’Agència per 
a aprovar la seva oferta pública d’ocupació i també per a dur a terme i resoldre els 
processos selectius.

Quant al capítol IV, relatiu al règim econòmic de contractació i patrimonial, si 
be segueix l’esquema habitual per aquest tipus d’ens, regula, com a novetat més des-
tacable, la possibilitat que l’Agència pugui assignar-se, com a recurs econòmic, un 
percentatge de la recaptació que derivi dels seus actes de liquidació i de gestió re-
captatòria d’acord amb un càlcul que s’ha de delimitar per reglament.

Amb relació al capítol V, sobre el control financer, es manté l’atribució a la Ins-
pecció de Serveis de l’Agència de la supervisió del funcionament intern, sens per-
judici, quant a l’àmbit financer, de les funcions que corresponguin a la Intervenció 
General.

Pel que fa al capítol VI, i com a novetat, es regula la col·laboració amb tercers 
en matèria tributària en els termes i condicions establerts en la normativa aplicable 
a l’administració de la Generalitat de Catalunya, així com amb altres administra-
cions públiques, respectant la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter 
personal.

En el capítol VII es regulen els cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya així com els sistemes d’accés a aquests, i en el capítol 
VIII s’inclouen diverses disposicions comunes per al cossos tributaris de l’Agència 
Tributària de Catalunya.

Amb relació a les disposicions addicionals, cal destacar els continguts de la 
tercera, on s’estableixen les obligacions d’informació general a l’Agència a fi que 
aquesta pugui dur a terme les funcions assignades amb més eficàcia, la cinquena, 
mitjançant la qual es crea el Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya i la dotzena, en la que es preveu l’estudi per part del Govern de la Gene-
ralitat, de la creació d’estructures corporatives necessàries en l’àmbit de la valoració 
d’immobles.

La disposició transitòria primera preveu el trànsit de la situació actual a la nova 
que estableix el llibre II, en relació als cossos tributaris.

IV. La Junta de Tributs de Catalunya
La regulació de la Junta de Tributs de Catalunya es conté al títol II del llibre II del 

codi.
La Junta de Tributs de Catalunya substitueix la Junta de Finances, actual tribunal 

economicoadministratiu de la Generalitat de Catalunya, que fou creat a partir del 
Decret 73/2003, de 18 de març, de creació de la Junta de Finances, posteriorment 
substituït pel Decret 158/2007, de 24 de juliol, de regulació de la Junta de Finances.

La seva configuració obeeix a la necessitat d’atribuir a un òrgan especialitzat el 
coneixement i la resolució de les reclamacions i els recursos que s’interposin en re-
lació amb l’aplicació dels tributs, la imposició de sancions tributàries i la recaptació 
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d’altres ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de 
dret públic vinculades a aquesta o que en depenguin, com a instrument per facilitar 
la defensa dels drets de la ciutadania de Catalunya, mitjançant un procediment gra-
tuït, accessible i àgil, que permeti revisar la legalitat dels actes en aquesta matèria, 
sense necessitat d’acudir directament a la via judicial, més lenta i costosa.

La composició i funcionament de la Junta ha de garantir la competència tècnica, 
la celeritat, la independència funcional i la imparcialitat, així com la dedicació ex-
clusiva dels seus membres.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, es contempla un òrgan col·legiat, que resol 
conforme a dret, en única instància.

Es tracta d’un òrgan format per empleats públics d’acreditada experiència i for-
mació en la matèria i personal acadèmic de les universitats, de reconeguda solvència 
en l’estudi del dret tributari.

La participació en la seva composició d’especialistes en matèria tributària pro-
vinents d’àmbits diferents al de l’administració tributària incrementarà la indepen-
dència i enfortirà l’organisme.

El text d’aquest títol s’estructura en quatre capítols, mitjançant els quals, de for-
ma sintètica es regulen els aspectes bàsics de l’organisme.

El capítol I conté les disposicions generals, mitjançant les que es regula la natu-
ralesa de la Junta de Tributs, els principis que regeixen la seva actuació, la vincula-
torietat dels criteris que estableixi per a altres òrgans de la Generalitat de Catalunya 
i les funcions que li corresponen.

Es pretén garantir la transparència de l’organisme donant a conèixer, amb caràc-
ter permanent i actualitzat, les resolucions de més transcendència i repercussió, mit-
jançant la seva publicació, informant a la ciutadania i a l’administració sobre la fi-
xació de criteris, amb la finalitat d’esdevenir una peça clau que contribueixi a reduir 
la litigiositat i, alhora, a afavorir el compliment voluntari de les obligacions fiscals.

La nova regulació d’aquest òrgan constitueix el primer pas cap a la concentra-
ció de tots els procediments de revisió en via administrativa dels actes de contingut 
tributari i de recaptació dictats pels diferents òrgans i organismes que configuren 
les Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya, que en alguns supòsits 
tenen vedada la via economicoadministrativa, la qual cosa ha de beneficiar a la ciu-
tadania econòmicament més desfavorida, ja que els costos que comporta el recurs 
contenciós administratiu, en molts casos, els hi impedeix accedir a aquesta via. Per 
altra banda, permetrà reduir la conflictivitat en via contenciosa administrativa, amb 
el conseqüent alleujament de la carrega del treball a la que estan sotmesos els òrgans 
d’aquesta jurisdicció.

Seguidament, s’enumeren els recursos i reclamacions, la resolució dels quals són 
competència de la Junta, intentant recollir-los de forma més clara, ordenada i simple 
que en l’anterior normativa.

En el capítol II es recull la composició de la Junta de Tributs, així com el règim 
d’incompatibilitats dels seus membres, a fi de garantir la independència, la impar-
cialitat i l’objectivitat en les tasques que tenen encomanades.

S’estableix que la Junta de Tributs pot resoldre en Ple i sales de resolució, en con-
siderar que els òrgans col·legiats són més garantistes, si bé, es contempla la possibi-
litat d’atribuir competències resolutives unipersonals als membres de la Junta en la 
resolució d’inadmissibilitats o qüestions incidentals o en l’arxivament d’actuacions 
en cas de caducitat, renúncia, desistiment o satisfacció extraprocessal, amb la fina-
litat d’agilitzar la resolució de les reclamacions economicoadministratives, prenent 
com a base la normativa reguladora de la Junta de Finances, vigent fins ara.

També es manté, en allò que és fonamental, el règim jurídic vigent, pel que fa al 
funcionament de l’òrgan col·legiat i de les funcions que corresponen al president o a 
la presidenta, al vicepresident o a la vicepresidenta, als presidents o a les presidentes 
de Sala, als vocals o a les vocals i al secretari o a la secretària.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 116

S’introdueix la possibilitat que la Junta de Tributs, com a mitja excepcional de 
prova, pugui demanar dictamen de pèrits especialitzats, que li subministrin els co-
neixements científics o tècnics en matèries no jurídiques, necessaris per valorar fets 
o circumstàncies relatius a assumptes rellevants en la resolució que hagi d’adoptar.

La independència d’aquests perits, que hauran de procedir dels col·legis o asso-
ciacions professionals competents o, en el seu cas, de la universitat, en funció de la 
matèria que hagi de tractar el dictamen, permetrà a la Junta de Tributs obtenir els 
elements de judici imprescindibles, a partir d’un informe imparcial.

Mitjançant el foment d’una major i millor utilització dels mitjans electrònics en 
totes les fases dels procediments, la Junta de Tributs persegueix donar facilitats a la 
ciutadania per tramitar les reclamacions i els recursos.

El capítol III, manté el recurs extraordinari per a la unificació de criteri, que 
poden interposar els òrgans de direcció dels departaments i de les entitats de dret 
públic vinculades a aquests o que en depenguin, competents per raó de la matèria, 
contra les resolucions dictades pels diferents òrgans de la Junta de Tributs, del qual 
coneix el Ple de la Junta, mitjançant resolucions en les que s’estableixen els criteris 
a aplicar de forma vinculant, tant per a la mateixa Junta com per a la resta de l’Ad-
ministració i que s’hauran de publicar.

S’amplia el sistema d’unificació de criteri, potenciant la seguretat jurídica, a 
l’atribuir-se al Ple la competència per dictar resolucions en unificació de criteri, en 
el supòsit que les resolucions dictades per determinat òrgan de la Junta continguin 
criteris diferents a les dictades per un altre òrgan o que tinguin especial transcen-
dència, amb efectes vinculants per la resta d’òrgans de la Junta i per a l’administra-
ció tributària i de recaptació de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta regulació, en definitiva, es pretén potenciar la via economicoadmi-
nistrativa com a procediment de revisió de la legalitat dels actes de l’administració 
tributària quan aquesta és posada en dubte per la ciutadania de Catalunya en fase 
prèvia a la via jurisdiccional, agilitzar la tramitació dels recursos i reclamacions, re-
duir la litigiositat tributària i afavorir el compliment voluntari de les obligacions fis-
cals, tot possibilitant la eventual unificació de la revisió de l’actuació dels diferents 
òrgans i organismes que configuren l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya.

La disposició transitòria segona preveu el trànsit de la situació actual a la nova 
que estableix el llibre II, en relació a la composició de la Junta de Tributs de Cata-
lunya.

V. El Consell Fiscal de Catalunya
A l’estructura institucional del sistema fiscal de Catalunya cal preveure la pre-

sència d’un ens supervisor, com és el Consell Fiscal de Catalunya regulat al títol 
primer del llibre tercer del codi.

Aquest ens ha de desenvolupar un paper d’interlocució permanent entre els orga-
nismes i entitats públiques que integren el sector públic de la fiscalitat i les entitats i 
col·lectius que, en la mesura en que representen tots aquells professionals que, amb 
els seus serveis, ajuden als contribuents a comprendre i a complir les normes en les 
que es regula el deure de contribuir, integren el sector privat de la fiscalitat.

La complexitat tècnica de les lleis i dels reglaments que articulen la fiscalitat 
en un sistema fiscal modern, la dificultat de definir en categories jurídiques els fets 
d’una realitat social i econòmica en constant transformació, i el desconeixement 
general dels procediments i criteris d’actuació que apliquen els organismes que in-
tegren l’administració tributària, fan de l’assessor fiscal el punt de connexió més ha-
bitual entre els contribuents i les autoritats fiscals.

Per això, els col·legis professionals, associacions i altres col·lectius que els repre-
senten constitueixen els interlocutors més adients per trobar l’equilibri necessari en-
tre la defensa de l’interès general i el respecte als interessos particulars que, llevat de 
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situacions molt marginals, ha de permetre aconseguir un nivell elevat de confiança 
recíproca que ajudi a crear la consciència fiscal indispensable per assolir una taxa 
òptima d’eficiència recaptatòria.

D’acord amb les tendències internacionals més avançades, i les recomanacions 
de l’OCDE i la Comissió Europea, els fonaments del que es coneix com el «com-
pliment cooperatiu» són l’establiment d’instruments i procediments d’interlocució 
efectiva entre el sector públic i el sector privat amb l’objectiu de reduir la conflicti-
vitat en les relacions entre l’administració tributària i el contribuent. Aquestes mesu-
res encaixen perfectament amb el concepte de govern obert entès com l’establiment 
d’una relació i un diàleg permanent i bidireccional entre els ciutadans i les autoritats 
públiques a l’hora d’establir i aplicar les polítiques en un entorn de transparència, 
que permeti introduir i desenvolupar instruments de participació efectiva en la pres-
sa de decisions.

De l’assoliment d’aquests objectius depèn aconseguir una millora significativa de 
la percepció social i de la confiança de la ciutadania en l’administració tributària, 
i al mateix temps la consolidació de la seguretat jurídica en l’àmbit de la fiscalitat. 
La concurrència d’aquests dos factors és indispensable per promoure la consciència 
fiscal dels contribuents catalans i, per tant, per maximitzar la taxa de compliment 
voluntari de les obligacions tributàries que permeti assolir l’eficiència del sistema 
fiscal i reduir la diferència entre la recaptació real i la recaptació potencial.

D’acord amb aquestes finalitats, es crea el Consell Fiscal de Catalunya, amb ca-
ràcter d’organisme amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat per actuar en as-
pectes tan fonamentals com són: contribuir a la millora de la qualitat de les normes 
que han de regular la fiscalitat a Catalunya, avaluar i difondre els resultats obtinguts 
per part dels diferents organismes que integren l’administració tributària de la Ge-
neralitat de Catalunya, i participar activament en la definició de les estratègies que 
cal aplicar per reduir el frau fiscal i promoure les bones pràctiques, tant per part dels 
contribuents i col·laboradors socials com per part de les administracions tributàries.

Aquest títol s’estructura en quatre capítols.
El capítol I està format per cinc articles per mitjà dels quals es crea i s’atorga per-

sonalitat jurídica pròpia al Consell Fiscal de Catalunya, i li són atribuïdes les seves 
competències i funcions principals.

Cal destacar la pluralitat de funcions del Consell Fiscal de Catalunya que, si bé 
actua com el més alt òrgan consultiu i d’assessorament en matèria de fiscalitat, tam-
bé li són atribuïdes competències per l’avaluació i supervisió dels resultats obtinguts 
pels diferents organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya, i les funcions pròpies de l’organisme públic de participació dels pro-
fessionals en la orientació del sistema fiscal, així com la recepció, i resolució en el 
seu cas, de les queixes i suggeriments dels contribuents, mitjançant la Comissió de 
protecció dels drets del contribuent, i el pronunciament en els cassos en que s’hagi 
pogut produir un abús del dret per a obtenir avantatges fiscals, mitjançant la Comis-
sió tècnica consultiva.

Aquesta configuració respon a la voluntat d’introduir a Catalunya el model d’es-
tructura institucional característic dels sistemes fiscals més avançats, en els que es 
busca un equilibri entre les decisions a curt termini que han de prendre les admi-
nistracions tributàries responsables de la gestió del sistema, particularment les que 
exerceixen les funcions d’aplicació dels tributs, i l’establiment d’una estratègia a mig 
i llarg termini que permeti aconseguir un funcionament fluid del sistema fiscal, on 
els professionals de l’assessorament fiscal puguin participar en la definició i el des-
plegament de les bases del sistema fiscal de Catalunya.

El capítol II es dedica a l’estructura orgànica i a la composició del Consell Fiscal 
de Catalunya i, respecte al seu contingut, cal destacar que la condició de membre del 
Consell no s’atribueix a una persona sinó que correspon exclusivament a les entitats 



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 118

(públiques o privades) que, en cada moment, configuren el que podríem anomenar 
« l’àmbit fiscal» de Catalunya.

En aquest sentit, el Consell Fiscal ha de ser el punt de trobada entre les entitats 
i organismes que integrin l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya 
i les entitats, organismes o associacions que representin els diferents col·lectius pro-
fessionals que es dediquen a l’assessorament fiscal a Catalunya.

El capítol III, regula el règim de funcionament i els òrgans del Consell, que són 
el director o directora, el comitè de direcció, la Comissió de protecció dels drets del 
contribuent i la Comissió tècnica consultiva.

El capítol IV, determina els recursos econòmics, el pressupost, el patrimoni i el 
règim comptable i fiscalització del Consell. D’igual manera, regula el règim con-
tractual i de personal que prestarà serveis, per finalitzar establint el règim jurídic 
dels actes dictats pels òrgans del Consell, així com l’obligació d’elaborar una memò-
ria anual i, en virtut del principi de transparència que ha d’imperar en tota l’adminis-
tració catalana, facilitar als ciutadans el coneixement de les consultes, els informes, 
els estudis i els dictàmens elaborats pel Consell, tot respectant la protecció de les 
dades dels contribuents.

Finalment, el capítol V desenvolupa el règim de relacions institucionals del Con-
sell i la seva capacitat per signar convenis de col·laboració utilitzant qualsevol fór-
mula jurídica admesa en dret, fins i tot, la constitució o la participació en entitats 
amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada.

En relació a aquest títol, el llibre tercer incorpora dues disposicions addicionals. 
La primera crea i estableix els elements principals del Registre d’assessors fiscals 
que ha gestionar el Consell Fiscal de Catalunya. La segona s’encarrega de fixar el 
contingut essencial de l’estatut de règim intern del Consell Fiscal de Catalunya.

VI. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya
La constatació de la complexitat de l’estudi de la hisenda pública ha portat a la 

majoria dels països capdavanters del món a crear centres de coneixement on, junta-
ment amb la recerca en cadascuna de les disciplines científiques que investiguen les 
diferents vessants de l’activitat financera pública, s’encarreguen de la formació i la 
qualificació professional dels recursos humans al servei de l’administració que du a 
terme d’aquestes funcions.

Amb aquest finalitat es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Ca-
talunya, regulat al títol II del llibre III del codi.

Des de la perspectiva de la recerca científica en l’àmbit de la fiscalitat, l’Institut 
té per objectiu estratègic convertir-se en el punt de trobada i debat entre les admi-
nistracions tributàries i els centres de coneixement i recerca jurídica i econòmica 
de Catalunya, promovent la realització d’estudis en matèria fiscal, publicant les es-
tadístiques de resultats i objectius, establint programes de col·laboració amb les ad-
ministracions d’altres països i, el que és més important, generant el coneixement i 
promovent la innovació tècnica que permeti la millora constant del sistema fiscal de 
Catalunya. Així mateix, l’Institut ha de constituir-se com a centre de referència en 
el coneixement de la fiscalitat internacional, per tal de facilitar el creixement i la in-
ternacionalització de la economia catalana.

L’estudi i la recerca en matèria d’Hisenda Pública, com a una de les finalitats fo-
namentals de l’Institut, determina que l’activitat d’aquest centre es projecti també en 
l’estudi dels aspectes econòmics i jurídics de la despesa pública.

Des d’un altra perspectiva, l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Ca-
talunya està cridat a ser l’organisme públic responsable de la formació tècnica es-
pecialitzada i l’actualització dels coneixements del personal assignat a les funcions 
d’aplicació dels tributs. D’aquesta manera, es garantirà un nivell formatiu similar a 
tots els organismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest àmbit, cal destacar també les funcions de l’Ins-
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titut mitjançant la participació en els corresponents processos de selecció de perso-
nal destinat a exercir aquestes funcions.

Per últim, seguint les corrents més innovadores en l’àmbit del coneixement cien-
tífic i la recerca acadèmica a nivell internacional, correspon a l’Institut l’estudi dels 
models de gestió i proposar la implementació de les millors pràctiques de gestió de 
sistemes fiscals.

En el Capítol I, dedicat a les disposicions generals, s’estableix la naturalesa ju-
rídica i les finalitats essencials de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de 
Catalunya i es defineixen les seves funcions principals.

En el Capítol II, dedicat a l’organització, es regula l’estructura orgànica de l’Ins-
titut i el règim jurídic aplicable a les persones que en formen part. En aquest sentit, 
destaca la composició plural del Consell Rector, amb representació dels diferents 
sectors que integren el mon de la fiscalitat: administració tributaria, professionals i 
acadèmics, que ha de permetre una interlocució permanent entre l’àmbit acadèmic, 
les autoritats fiscals i els professionals. L’estructura de l’Institut es completa amb el 
Comitè Científic, configurat com un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, integrat 
per experts acadèmics de reconegut prestigi i que té com a finalitats proporcionar 
orientació estratègica a l’Institut i establir criteris per garantir la qualitat de les acti-
vitats formatives i de recerca.

En el Capítol III, dedica al règim de funcionament, es regulen els aspectes ope-
ratius de l’Institut i, finalment, en el Capítol IV, dedicat a la col·laboració i relacions 
institucionals, es detallen els instruments a disposició de l’Institut per aconseguir la 
màxima projecció dels resultats obtinguts en la gestió del coneixement acumulat en 
cadascuna de les matèries en les que se li atorguen competències.

VII. Disposició derogatòria i finals 
La Llei es tanca amb una disposició derogatòria i tres disposicions finals que 

preveuen el desplegament normatiu, les modificacions pressupostàries i l’entrada en 
vigor de la Llei.

Proposició de llei

Article 1. Objecte
Aquesta llei te per objecte establir l’estructura general del Codi Tributari de Ca-

talunya i aprovar-ne el seus llibres primer, segon i tercer.

Article 2. Estructura del Codi
1. El Codi Tributari de Catalunya s’estructura en llibres, relatius a les disposi-

cions generals del sistema tributari, l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya i els impostos, les taxes i els altres tributs aplicats per la Generalitat de 
Catalunya.

2. Els llibres es divideixen en títols, i els títols en capítols. Opcionalment, els ar-
ticles dins de cada capítol es poden agrupar en seccions i subseccions.

Article 3. Numeració 
Els articles de cada llibre es numeren de forma consecutiva. El número de cada ar-

ticle va precedit pel número del llibre del que en forma part, separat per un guió mig.

Article 4. Tramitació 
1. El Codi Tributari de Catalunya s’elabora en forma de codi obert, mitjançant 

l’aprovació per llei dels diversos llibres que l’integren.
2. Els projectes de llei que aprovin o modifiquin normes tributàries de Catalunya 

han d’integrar-se en algun dels llibres del Codi tributari de Catalunya, o, si escau, 
crear-ne de nous, amb la finalitat de mantenir codificada i actualitzada la legislació 
fiscal i tributària de Catalunya.
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3. Els projectes de llei que afectin disposicions del codi han d’introduir-hi de 
manera expressa les modificacions d’addició, supressió o nova redacció que suposin.

4. Els projectes de llei que modifiquin disposicions del codi han de contenir una 
disposició final per la que s’autoritzi al Govern la refosa del text mitjançant decret 
legislatiu.

Article 5. Aprovació dels llibres primer, segon i tercer del Codi tributari 
de Catalunya
S’aproven el Llibres primer, segon i tercer del Codi tributari de Catalunya.

Disposició derogatòria
1. Es deroga la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.
2. Es deroga el Decret 158/2007, de 24 de juliol, de regulació de la Junta de Fi-

nances de la Generalitat de Catalunya
3. Es deroga la disposició addicional Primera de la Llei 3/2015, d’11 de març de 

mesures fiscals, financeres i administratives, i el decret 162/2010 de 9 de novembre, 
pel qual es regula l’Oficina del contribuent.

4. Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que sigui 
contrària o resulti incompatible amb el que disposa aquesta llei.

Disposicions finals 

Primera. Desplegament normatiu
1. El Govern dictarà les disposicions que siguin necessàries pel desenvolupament 

i aplicació d’aquesta Llei.
2. Es faculta al president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya per dictar 

les normes de desenvolupament organitzatiu i estructural relatives al funcionament 
i compliment de les funcions corresponents al Consell Fiscal de Catalunya.

Segona. Modificacions i habilitacions pressupostàries
1. El Departament competent en matèria pressupostària ha de fer les modifi-

cacions pressupostàries que corresponguin per donar compliment al que estableix 
aquesta Llei.

2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Codi tributari de Catalunya. Llibres primer, segon i tercer 

Llibre primer. Disposicions generals del sistema tributari de Catalunya

Títol I. Disposicions preliminars i generals del Codi tributari de 
Catalunya

Capítol únic. Disposicions preliminars i generals

Article 1.1. Objecte i àmbit d’aplicació del codi
El Codi tributari de Catalunya estableix els principis generals del sistema tribu-

tari de Catalunya, regula de forma ordenada i coherent els organismes i ens que con-
formen l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i el règim aplica-
ble en les relacions jurídiques entre aquesta administració i els contribuents i altres 
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subjectes sotmesos a obligacions tributàries emanades del codi, així com els tributs 
aplicats per la Generalitat de Catalunya.

Queden fora de l’objecte d’aquest codi els tributs locals i les administracions en-
carregades d’aplicar-los, sense perjudici de la col·laboració de les administracions 
locals amb l’Administració tributària de la Generalitat.

Article 1.2. Àmbit subjectiu 
El Codi Tributari de Catalunya és aplicable a les persones físiques i jurídiques 

i a les entitats sense personalitat jurídica a les quals la normativa tributària aprova-
da pel Parlament de Catalunya i desplegada pel govern de la Generalitat exigeix el 
compliment d’obligacions tributàries o reconeix l’exercici de drets en l’àmbit tribu-
tari.

Article 1.3. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractats i convenis in-

ternacionals que continguin clàusules de naturalesa tributària, les normes que dicti 
la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals als quals s’atri-
bueixi l’exercici de competències en matèria tributària, el Codi tributari, les lleis 
que continguin disposicions en matèria tributària, els reglaments dictats en desple-
gament de les normes anteriors i les ordenances fiscals corresponents a l’àmbit tri-
butari local.

Article 1.4. Reserva de llei
1. Els tributs són establerts per llei.
2. S’han de predeterminar o delimitar per llei els elements essencials dels tributs, 

entesos com els elements que els identifiquen i els relatius a la seva quantificació.
3. La llei estableix l’obligació tributària i en fixa el seu contingut, que ha d’ajus-

tar-se als principis materials de justícia tributària.
4. Es regulen per llei els procediments tributaris, el procediment sancionador tri-

butari i els procediments de revisió administrativa d’actes tributaris, sense perjudici 
del seu desenvolupament per via reglamentària. També es regulen per llei els proce-
diments per prevenir o resoldre els conflictes o controvèrsies tributàries sorgits en el 
desenvolupament d’un procediment d’aplicació dels tributs o sancionador i abans de 
la finalització d’aquests, en el marc del respecte al principi de no disponibilitat del 
crèdit tributari i a la resta de principis del Dret tributari.

5. S’estableixen per llei les decisions sobre el repartiment de la càrrega tributària.
6. El contribuent ha de poder conèixer amb suficient precisió, a través de la llei, 

l’abast de les seves obligacions fiscals.
7. S’estableix per llei la creació dels ens amb personalitat jurídica pròpia que 

conformin l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Article 1.5. Capacitat per exigir els tributs
La Generalitat de Catalunya pot exigir tributs d’acord amb allò previst constitu-

cionalment i legalment.

Article 1.6. Terminis i còmput dels terminis
1. Sense perjudici del que estableixin les lleis dels procediments tributaris i de 

l’aplicació supletòria de les que regulen el procediment administratiu, el Codi tribu-
tari de Catalunya estableix: 

a) El principi d’unificació de terminis dels procediments tributaris.
b) Els terminis de prescripció, caducitat, les causes d’interrupció del còmput de 

terminis de prescripció i els de suspensió i caducitat dels procediments tributaris.
2. L’Administració tributària publicarà en la seva seu electrònica la relació dels 

procediments tributaris amb indicació dels terminis màxims de duració d’aquests 
així com dels efectes que produeixi el silenci administratiu.
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Article 1.7. Àmbit temporal de les normes tributàries
1. Les normes tributàries entren en vigor al cap de vint dies naturals de la seva 

publicació oficial, si no s’hi disposa un termini diferent, i s’apliquen per un termini 
indefinit, llevat que es fixi un període determinat de vigència.

2. Les normes tributàries s’apliquen als tributs sense període impositiu deter-
minat que es meritin a partir de la seva entrada en vigor. Respecte dels tributs amb 
període impositiu determinat, s’apliquen a partir del primer període impositiu que 
s’iniciï a partir d’aquell moment.

3. Les normes tributàries no tenen efecte retroactiu, llevat que es disposi el con-
trari. Això no obstant, les normes que regulen les infraccions i sancions tributàries 
i els recàrrecs tenen efectes retroactius respecte dels actes que no siguin ferms quan 
la seva aplicació resulta més favorable per a l’interessat.

Article 1.8. Interpretació
1. Les normes tributàries s’interpreten segons el sentit propi de les seves parau-

les, en relació amb el context, l’evolució legislativa i la realitat social i econòmica 
del temps en què han de ser aplicades, atenent principalment al seu esperit i la seva 
finalitat.

2. Es prohibeix l’ús de la analogia per estendre més enllà dels seus termes estric-
tes l’àmbit del fet imposable dels tributs i els de les exempcions i els altres beneficis 
fiscals.

3. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya aplicarà les normes 
tributàries d’acord amb la doctrina establerta per la Junta de Tributs de Catalunya i 
la jurisprudència dels tribunals.

Les disposicions interpretatives vinculen tots els òrgans de l’Administració tribu-
tària de la Generalitat de Catalunya encarregats de l’aplicació dels tributs.

En cas de modificació, el nou criteri interpretatiu no és d’aplicació a les situa-
cions produïdes durant la vigència de l’anterior, llevat de previsió expressa i justifi-
cada en sentit contrari.

Article 1.9. Codificació i consolidació de la legislació tributària
1. Les lleis i, en el seu cas, els reglaments que modifiquin les disposicions con-

tingudes en aquest codi, han d’indicar-ho expressament en el seu títol o rúbrica, i 
han d’introduir-hi de manera expressa les modificacions d’addició, supressió o nova 
redacció que suposen.

2. El Govern, mitjançant decret legislatiu, manté una versió actualitzada anual 
d’aquest Codi.

Article 1.10. Identificació expressa de les modificacions de les normes 
tributàries
Les lleis i els reglaments que aprovin o modifiquin normes tributàries han d’indi-

car-ho expressament en el seu títol o rúbrica, i han de contenir una relació completa 
de les normes derogades i la nova redacció de les que s’han modificat.

Títol II. Disposicions generals sobre l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya

Capítol I. Objecte, àmbit i estructura

Article 1.11. Objecte
Aquest Títol estableix els objectius, l’estructura, i els principis i disposicions ge-

nerals de l’actuació dels organismes que conformen l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya.

Article 1.12. Àmbit
Als efectes d’aquest codi, l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-

nya està integrada pels òrgans i les entitats de dret públic de la Generalitat de Cata-
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lunya que realitzen funcions tributàries o relacionades amb la matèria tributària, en 
els diferents àmbits de l’aplicació dels tributs, de l’exercici de la potestat sanciona-
dora tributària, de la revisió dels actes administratius tributaris o de recaptació, de la 
interpretació de la normativa tributària, de la consultoria tributària, de l’avaluació i 
supervisió de les actuacions tributàries, i de la recerca i estudi en matèria d’hisenda 
pública, dret tributari i gestió dels sistemes fiscals.

L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i les administracions 
locals de Catalunya mantindran unes adequades relacions de col·laboració per fer 
plenament efectives les seves missions respectives, amb ple respecte de l’autonomia 
local.

Article 1.13. Exercici de competències tributàries
1. La Generalitat de Catalunya exerceix les competències en matèria tributària 

amb l’abast i en els termes que prevegi la normativa que resulti aplicable segons el 
seu sistema de fonts.

2. La Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, per al cobrament dels tri-
buts que gestioni, d’un sistema propi de recaptació en el qual participen les entitats 
de crèdit que hagin estat reconegudes com a col·laboradores en la recaptació de tri-
buts. Els òrgans competents de la Generalitat han d’autoritzar l’obertura de comptes 
restringits a nom del Tresor en aquestes entitats.

3. Els organismes de la Generalitat amb competències en matèria tributària po-
den subscriure acords i establir fórmules de col·laboració amb altres Administra-
cions públiques amb la finalitat de millorar el servei públic i el compliment de les 
seves respectives funcions tributàries.

Article 1.14. Objectius de l’Administració tributària
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya és una administració al 

servei dels ciutadans que té com a objectius fonamentals: 
a) promoure una major cultura fiscal entre els ciutadans, fent palesa la necessitat 

dels tributs per a cobrir el finançament de la despesa de la Generalitat i la conscièn-
cia ciutadana per complir adequadament les responsabilitats fiscals 

b) oferir un servei de qualitat que permeti augmentar el nivell de compliment vo-
luntari de les obligacions fiscals, facilitant als ciutadans i a les entitats públiques i pri-
vades aquest compliment i l’ingrés dels tributs amb el mínim cost de gestió possible.

c) recaptar, segons les competències conferides per les lleis, els recursos de Dret 
públic que han de permetre finançar les despeses de la Generalitat, utilitzant, quan 
sigui necessari, els mitjans coercitius que estableixi la llei contra aquells subjectes 
que evadeixin o eludeixin les seves obligacions fiscals

d) aconseguir que la contribució del conjunt dels subjectes tributaris de la comu-
nitat es correspongui amb la proposta de contribució que estableix la política fiscal 
referendada a través del procés democràtic de decisió política, lluitant, en conse-
qüència, contra l’evasió fiscal i aconseguint que allò que s’ha definit en la política 
tributària i s’ha establert a través dels criteris d’atribució d’obligacions fiscals sigui, 
efectivament, el que finalment es compleix per part dels subjectes tributaris.

Article 1.15. Estructura de l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya està integrada per: 
a) L’Agència Tributària de Catalunya
b) La Direcció General de Tributs
c) La Junta de Tributs de Catalunya
d) El Consell Fiscal de Catalunya
e) L’Institut de Recerca Fiscal i d’Estudis Tributaris de Catalunya
f) Aquells altres organismes o entitats determinats per la Llei.
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Capítol II. Actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya

Article 1.16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

1) La vocació de servei envers els ciutadans, garantint l’aplicació del sistema tri-
butari de forma inclusiva i emfatitzant la importància de la professionalitat, la qua-
litat, el rigor, l’equitat, l’ètica i la solidaritat en el compliment fiscal

2) La facilitació i foment del compliment voluntari de les obligacions tributàri-
es per part dels contribuents, disposant a aquest efecte d’uns serveis d’informació 
i assistència als ciutadans adequats i d’una normativa fiscal clara i el més simple 
possible.

3) L’esforç permanent per assolir el compliment general de l’ordenament tributari 
i, per tant, la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, fent ús d’un sistema d’inspecció i 
control just i eficient i d’un sistema sancionador que desincentivi els comportaments 
fraudulents i evasius.

4) El respecte dels drets i garanties del contribuents i l’assegurament d’una ac-
tuació respectuosa amb el contribuent i un tracte just, que promogui la confiança de 
la ciutadania envers el sistema fiscal.

5) La garantia dels principis de seguretat jurídica, bona fe i confiança legítima en 
l’Administració, especialment davant dels canvis de criteris interpretatius en l’apli-
cació dels tributs.

6) La garantia d’una atenció i resolució adequada i àgil de les consultes, queixes, 
recursos i reclamacions dels usuaris del sistema fiscal.

7) La conscienciació al conjunt de la societat de la importància de pagar els im-
postos amb el propòsit de millorar la cultura i la moral fiscal del conjunt de la ciu-
tadania i de les empreses.

8) La promoció de bones pràctiques en la relació entre l’Administració tributària, 
els contribuents i els intermediaris fiscals.

9) L’assumpció en la prestació del servei públic de la cultura de la qualitat i de 
la innovació.

10) La transparència i el retiment de comptes al conjunt de la societat, facilitant 
la màxima informació de la gestió efectuada mitjançant una política de transparèn-
cia eficaç.

Article 1.17. Deures i obligacions 
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya està subjecta als deures 

i obligacions específiques següents: 
1. Realitzar les seves actuacions de la manera menys costosa possible per al ciu-

tadà, d’acord amb les disposicions legals i reglamentaries que corresponguin.
2. Informar a les persones i entitats sobre els seus drets i les seves obligacions 

tributàries a Catalunya, i facilitar-ne el seu exercici i compliment.
3. Facilitar el desenvolupament dels procediments tributaris, en especial el trà-

mit d’audiència i la presentació d’al·legacions i recursos.
4. Complir amb diligència les obligacions de contingut econòmic establertes en 

la llei. Tenen aquesta naturalesa l’obligació de realitzar les devolucions derivades 
de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts, els reembossa-
ments dels costos de les garanties, i la de satisfer els interessos de demora corres-
ponents.

5. Resoldre expressament totes les qüestions que es plantegin en els procedi-
ments tributaris, i motivar els actes administratius que dicti, incloent-hi una referèn-
cia suficient i clara als fets i els fonaments de dret.
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6. Resoldre els procediments tributaris en els terminis establerts i assumir les 
conseqüències derivades de l’incompliment dels referits terminis, d’acord amb el 
que prevegi la normativa tributària.

7. Reembossar, amb l’acreditació prèvia del seu import, el cost de les garanties 
aportades per suspendre l’execució d’un acte o per ajornar o fraccionar el pagament 
d’un deute si l’acte o el deute esmentat és declarat improcedent per resolució admi-
nistrativa o sentència ferma. Quan l’acte o el deute es declari parcialment improce-
dent, el reembossament ha d’assolir la part corresponent del cost de les garanties. 
Amb el reembossament dels costos de les garanties, l’Administració tributària de la 
Generalitat ha d’abonar l’interès legal vigent al llarg del període en què es meriti 
sense necessitat que l’obligat tributari ho sol·liciti.

8. Informar a aquelles persones i entitats que ho demanin sobre l’estat de trami-
tació dels procediments en els quals siguin part.

9. Certificar i lliurar còpia de les declaracions presentades per persones i enti-
tats, i lliurar còpia segellada dels documents que li siguin presentats, sempre que 
s’aportin junt amb els originals per a la seva confrontació. També ha de retornar els 
originals dels documents esmentats, en el cas que no hagin de constar a l’expedient 
administratiu.

10. No exigir l’aportació de documents ja presentats per persones i entitats i que 
estiguin en poder de l’òrgan o entitat de dret públic actuant. No obstant, per facilitar 
la tramitació, l’òrgan administratiu pot demanar a l’interessat que indiqui la data i el 
procediment en què els va presentar.

11. Guardar reserva, en els termes legalment previstos, de les dades, informes o 
antecedents que hagi obtingut, que només poden ser utilitzats per a l’aplicació dels 
tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de san-
cions, sense que puguin ser lliurats o comunicats a tercers, excepte en els supòsits 
que preveuen les lleis.

12. Contestar, en els termes especificats en les lleis, les consultes que siguin 
formulades per les persones i entitats i que compleixin els requisits legalment esta-
blerts. La llei determinarà quines són les consultes que han de contestar-se per es-
crit, i les conseqüències de la falta de resposta en el termini establert.

13. Aplicar els criteris continguts a les respostes a consultes tributàries escrites 
emeses pels òrgans o organismes que tinguin atribuïda la competència interpretati-
va, sempre que el supòsit de fet sigui assimilable.

14. Informar, a sol·licitud de l’interessat i en relació amb els tributs la gestió dels 
quals li correspongui, sobre el valor a efectes fiscals dels béns immobles que, situats 
en el territori de Catalunya, hagin de ser objecte d’adquisició o transmissió.

15. Habilitar al contribuent, amb les degudes cauteles de confidencialitat, l’accés 
a les dades fiscals pròpies actualitzades de què disposi.

Article 1.18. Potestats 
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit dels tributs 

que gestiona i d’acord amb la normativa aplicable i amb subjecció als procediments 
tributaris establerts, du a terme les actuacions següents: 

1. Comprovar i investigar tots els elements o circumstàncies determinants de 
l’obligació tributària per garantir el correcte compliment de les normes que li són 
aplicables.

2. Realitzar les actuacions del procediment de constrenyiment dirigides a la re-
captació de recursos de dret públic que li corresponguin, incloses les d’embarga-
ment de crèdits de la Generalitat i, si li ha estat atribuïda aquesta funció, de les altres 
Administracions públiques catalanes.

3. Realitzar les actuacions de col·laboració en virtut de les normes sobre assistèn-
cia mútua internacional que siguin d’aplicació.

4. Exercir la potestat sancionadora en matèria tributària.
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5. Efectuar la revisió en via administrativa, mitjançant els procediments previs-
tos legalment, dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs, de recaptació d’ingres-
sos de dret públic i d’imposició de sancions tributàries.

Article 1.19. Facultat de qualificació 
1. En el desenvolupament de les funcions de comprovació o investigació, l’Ad-

ministració tributària ha de qualificar els fets, actes o negocis realitzats per l’obli-
gat tributari d’acord amb la naturalesa jurídica del fet, acte o negoci realitzat amb 
independència de la forma o denominació utilitzades per les parts per qualificar-lo.

2. L’exercici de la facultat de qualificació ha de respectar: 
a) La presumpció de bona fe dels contribuents i obligats tributaris.
b) La deguda necessitat de prova i de motivació per part de l’Administració tri-

butària.
c) Els procediments que pertoquin per a determinar les normes, actes o negocis 

que s’hagin intentat evitar o amagar.
d) Les qualificacions de les altres administracions i jurisdiccions rellevants en 

la matèria.
e) La resta de criteris que determini la normativa i la jurisprudència.

Article 1.20. Facultats per interpretar 
1. En l’àmbit de les competències de la Generalitat, la persona titular del depar-

tament competent en matèria d’hisenda pública, la Direcció General de Tributs i el 
Consell Fiscal de Catalunya estan facultats, en els termes que estableix aquest Codi 
respecte de cadascun d’aquests òrgans, per dictar disposicions interpretatives i ex-
plicatives de les normes en matèria tributària i emetre dictàmens.

2. Les disposicions interpretatives i explicatives i els dictàmens es publiquen al 
diari oficial de la Generalitat.

3. Les disposicions interpretatives tenen els efectes previstos a l’article 1-8 d’a-
quest Codi.

Article 1.21. Obtenció i comunicació de dades amb transcendència 
tributària
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot obtenir de ter-

cers dades amb transcendència tributària per procediments de captació d’informació 
de caràcter general o periòdic, o de caràcter individual, d’acord amb el que establei-
xi aquest Codi, quan la informació pugui ser d’utilitat per el compliment de les fun-
cions d’aplicació dels tributs o de recaptació en període executiu que té atribuïdes 
per llei.2. Les dades amb transcendència tributària obtingudes per l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya només poden ser comunicades a tercers en 
els casos legalment establerts.

Article 1.22. Caràcter reglat i impugnabilitat dels actes 
Els actes d’aplicació dels tributs, d’imposició de sancions tributàries i de revisió 

administrativa dictats pels òrgans de l’Administració tributària de la Generalitat te-
nen caràcter reglat i són impugnables en via administrativa i jurisdiccional en els 
termes que estableixen les lleis, sense perjudici dels sistemes alternatius de resolució 
de conflictes regulats per la normativa tributària.

Article 1.23. Utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure la 

utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessa-
ris per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències.

2. Els procediments i les actuacions en què s’utilitzin tècniques i mitjans electrò-
nics han de garantir la identificació de l’Administració tributària actuant i l’exercici 
de la seva competència.
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3. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot produir actes de 
tràmit o que resolguin procediments de forma automatitzada, quan aquesta forma 
d’actuació administrativa estigui prevista reglamentàriament i es compleixin les ga-
ranties establertes per la llei.

4. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de posar a l’abast 
de les persones i les entitats els canals electrònics, informàtics i telemàtics per a que 
aquestes s’hi puguin relacionar per exercir els seus drets i complir les seves obli-
gacions amb agilitat i comoditat, amb les garanties i els requisits previstos en cada 
procediment i amb les limitacions establertes per la legislació sobre l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic.

Article 1.24 Col·laboració interadministrativa
1. Les relacions dels ens i organismes de l’Administració tributària de la Gene-

ralitat amb altres administracions públiques es regeixen pel que disposa aquesta llei 
i la legislació sobre règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

2. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya poden establir les relacions interadministratives per a l’acompliment dels objec-
tius d’interès comú per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu admès 
per l’ordenament que considerin adequat.

3. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya poden constituir consorcis, o bé adherir-se a d’altres ja existents, amb altres ad-
ministracions, organismes o entitats públiques, o amb entitats privades sense ànim 
de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents.

4. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o 
entitats en els termes que estableixin les lleis.

5. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis a altres administracions, organismes i entitats públiques o privades.

6. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya col·laboren, mitjançant els acords corresponents, i a través de les fórmules pre-
vistes per la normativa, en la gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals i en la 
recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals.

Així mateix, els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya i les entitats locals es presten recíprocament l’assistència necessària 
per a una major eficiència en el compliment de les seves respectives comeses, i po-
den realitzar plans d’inspecció conjunts.

7. Els òrgans de la Generalitat competents poden realitzar, amb la sol·licitud prè-
via del president de la corporació local, les actuacions pròpies dels procediments 
d’inspecció i recaptació executiva fora del territori de la respectiva entitat local en 
relació amb els ingressos del dret públic propis d’aquesta.

Article 1.25 Col·laboració amb els agents del sistema tributari
1. Els agents dels sistema tributari, de forma voluntària i mitjançant acords o 

convenis, poden col·laborar amb l’Administració tributària de la Generalitat de Ca-
talunya per facilitar el compliment de les obligacions tributàries i prevenir i evitar 
el frau fiscal, en els termes i les condicions que es determini en la normativa tribu-
tària. Aquesta col·laboració pot instrumentar-se també a través d’acords o convenis 
de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya amb altres administra-
cions públiques.

S’entén per agent del sistema tributari, als efectes d’aquest apartat, tota entitat 
privada o institució o associació representativa de sectors o interessos socials, la-
borals, empresarials o professionals, susceptible de participar, a través de la col·la-
boració amb l’Administració tributària, en la gestió i recaptació dels tributs, en la 
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informació i assistència als contribuents i, en general, en el correcte funcionament 
del sistema tributari.

2. Es regula per llei la intermediació tributària. Aquesta regulació ha d’inclou-
re el procés de registre oficial dels intermediaris tributaris i de publicació d’aquest 
registre, i la creació del codi de conducta i de bones pràctiques dels intermediaris, 
basat en el principi de la responsabilitat social.

3. L’Administració tributària de la Generalitat ha de posar a disposició de l’inter-
mediari tributari registrat les eines adequades per a que contribueixi a incrementar 
el nivell de compliment voluntari de les obligacions fiscals.

4. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure sis-
temes de col·laboració amb les entitats públiques i privades a fi de maximitzar l’efi-
càcia i l’eficiència en la gestió recaptatòria i de facilitar als ciutadans la satisfacció 
dels seus deutes tributaris.

5. En els termes que indiqui el Consell Fiscal, l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya pot arribar a una entesa amb els contribuents que perme-
ti determinar drets i obligacions tributàries que es desprenen de l’activitat exercida 
o d’un determinat tipus de transaccions o d’operacions el règim fiscal de les quals 
susciti controvèrsies doctrinals. El contribuent ha de complir les seves obligacions 
fiscals en consonància amb el que s’hagi estipulat en l’entesa.

Llibre segon. L’Agència Tributària de Catalunya i la Junta de Tributs  
de Catalunya

Títol I. L’Agència Tributària de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 2.1. L’Agència Tributària de Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya és un ens amb personalitat jurídica pròpia, 

plena capacitat i atribucions per a organitzar i exercir les funcions que té encoma-
nades.

2. L’Agència actua ajustada al dret públic i es regeix per aquesta llei, per les seves 
normatives de desenvolupament, pel seu reglament de règim interior i, en tot allò 
que no es prevegi en les disposicions esmentades i que no sigui incompatible amb la 
present llei, per les disposicions reguladores de les entitats que conformen el sector 
públic de la Generalitat.

3. Sens perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior, l’Agència Tributària de 
Catalunya es regeix, pel que fa a les seves actuacions de gestió, liquidació recapta-
ció, inspecció i altres funcions tributàries, pel que prevegi la normativa tributària i 
la de procediment administratiu aplicables a Catalunya, així com per les seves nor-
mes de desenvolupament.

4. L’Agència té autonomia funcional, financera i de gestió i s’adscriu al departa-
ment competent en matèria d’hisenda.

Article 2.2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents: 
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs, quan la seva aplicació 

correspongui a la Generalitat de Catalunya.
b) Facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, l’exercici dels 

drets tributaris de la ciutadania i prestar els serveis d’atenció i informació al con-
tribuent.

c) Gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic no 
tributaris de l’Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector pú-
blic de la Generalitat.

d) Elaborar estudis en els àmbits d’actuació de l’Agència i, en concret, respecte a 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs.
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e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei, delegació de competències, en-
càrrec de gestió, conveni de col·laboració o per qualsevol altre instrument jurídic 
legalment establert.

2. L’Agència Tributària de Catalunya pot realitzar funcions d’aplicació dels tri-
buts locals i gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic 
de les administracions locals de Catalunya, quan aquestes funcions li siguin assig-
nades mitjançant delegació, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o altres fór-
mules de col·laboració previstes a l’ordenament.

3. L’Agència Tributària de Catalunya pot relacionar-se amb d’altres administra-
cions públiques tributàries, integrar-se en consorcis i signar acords i convenis de 
col·laboració en matèria tributària.

4. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència Tributària de Catalunya pot ob-
tenir informació amb transcendència tributària en els termes establerts a article 1-21 
del Codi Tributari de Catalunya i la disposició addicional tercera d’aquest Llibre.

Article 2.3. Principis generals d’actuació
1. L’Agència Tributària de Catalunya actua amb autonomia de gestió, basada en 

una política adequada de recursos humans, en l’àmbit economicofinancer.
2. En el marc dels principis generals aplicables a l’Administració tributària de la 

Generalitat de Catalunya establerts en aquest Codi, l’activitat de l’Agència Tributària 
de Catalunya es regeix pels principis i regles següents: 

a) Legalitat, objectivitat, eficàcia i generalitat en l’aplicació dels tributs, amb ple 
respecte als drets i les garanties dels ciutadans.

b) Desconcentració d’actuacions.
c) Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.
d) Eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a la qual cosa ha 

de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que garanteixi sempre la 
seguretat i la confidencialitat de les dades.

e) Servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d’assistència als 
contribuents, per a reduir al mínim els costos de tramitació i per a facilitar el com-
pliment voluntari de les obligacions tributàries.

f) Coordinació i cooperació amb la resta d’administracions tributàries.
g) Col·laboració social i institucional amb els col·legis professionals, altres corpo-

racions de dret públic i associacions professionals de l’àmbit tributari a fi de facili-
tar al màxim als contribuents el compliment de llurs obligacions i deures tributaris.

h) Adaptació de manera continuada als canvis de l’entorn econòmic i social i 
atenció a les noves necessitats dels ciutadans.

i) Transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius en els seus àmbits 
d’activitat, en particular en matèria de lluita contra el frau.

Article 2.4. Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans de l’Agència
1. Els actes de l’Agència Tributària de Catalunya dictats en l’exercici de les seves 

funcions com a poder públic són actes administratius.
2. Les funcions d’aplicació dels tributs i la potestat sancionadora atribuïdes a 

l’Agència es regeixen per la normativa tributària i de procediment administratiu 
aplicables a Catalunya i per la normativa de desplegament.

3. L’Agència, pel que fa a les funcions que impliquen exercir potestats públiques, 
es regeix per la normativa reguladora del procediment administratiu en l’àmbit de 
la Generalitat.

4. Els actes que dictin els òrgans de l’Agència en l’exercici de la potestat tributà-
ria, i també els de recaptació per la via executiva dels ingressos públics no tributaris, 
són susceptibles de reclamació economicoadministrativa davant els òrgans econo-
micoadministratius competents sens perjudici de la interposició prèvia i potestativa 
del recurs de reposició en els termes que estableix la normativa tributària i les nor-
mes de desplegament.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 130

5. La resta d’actes dictats en l’àmbit de l’Agència esgoten la via administrativa i 
són susceptibles de recurs contenciós administratiu amb el potestatiu recurs de re-
posició previ.

6. La revisió d’actes nuls o anul·lables de naturalesa tributària en via administra-
tiva correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’hisenda 
i s’ha d’efectuar d’acord amb els motius, els terminis i la tramitació establerts per la 
normativa tributària.

7. El règim de responsabilitat patrimonial de l’Agència i de les autoritats, dels 
funcionaris i del personal adscrit és el que s’estableix amb caràcter general per a 
l’Administració de la Generalitat. Correspon resoldre al director o directora, en els 
termes que determina la normativa aplicable a Catalunya en aquesta matèria.

Capítol II. Organització

Article 2.5. Òrgans de govern
Els òrgans de govern de l’Agència Tributària de Catalunya són: 
a) El president o presidenta.
b) La Junta de Govern.
c) El director o directora.
d) El Comitè Executiu.

Article 2.6. El president o presidenta
1. La presidència de l’Agència Tributària de Catalunya correspon a la persona ti-

tular de l’òrgan mitjançant el qual l’Agència s’adscriu al departament competent en 
matèria d’hisenda.

2. Correspon al president o presidenta: 
a) Exercir la representació institucional.
b) Aprovar la relació de llocs de treball.
c) Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació.
d) Aprovar el programa d’actuació de l’Agència.
e) Nomenar i fer cessar el personal directiu.
f) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions 

que corresponen al director o directora.
3. El president o presidenta pot delegar en el director o directora la funció esta-

blerta per l’apartat 2.a.

Article 2.7. La Junta de Govern
1. Componen la Junta de Govern: 
a) El president o presidenta.
b) Els vocals nats del Departament competent en matèria d’Hisenda, que són: el 

director o directora de l’Agència; el director o directora general de Tributs; el di-
rector o directora general de Pressupostos; l’interventor o interventora general, i el 
director o directora de l’Assessoria Jurídica.

c) El director de l’Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris de Catalunya.
d) Fins a quatre vocals nomenats per la persona titular del departament en ma-

tèria d’hisenda.
e) El secretari o secretària, que ha d’ésser el vocal o la vocal que designi el presi-

dent o presidenta.
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
a) Exercir la direcció superior de l’Agència.
b) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Elevar el programa d’actuació de l’Agència a l’aprovació del president o presi-

denta.
d) Aprovar les línies generals de la política de recursos humans, inclosa la polí-

tica de retribucions i en especial, les retribucions variables.
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e) Informar preceptivament els avantprojectes de llei i de decret legislatiu que 
afectin directament o indirectament, els àmbits competencials de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya.

f) Conèixer els projectes normatius, incloent-hi els que regulen els procediments 
tributaris, i emetre’n un informe, sens perjudici que pugui delegar-ho en el director 
o directora o en el Comitè Executiu.

g) Deliberar sobre la política de comunicació i sobre les relacions institucionals 
de l’Agència.

h) Aprovar els comptes.
i) Aprovar el Reglament de règim interior de l’Agència.
j) Aprovar l’oferta pública d’ocupació.
k) Aprovar, amb caràcter previ al seu sotmetiment a la persona titular del depar-

tament competent en matèria d’hisenda, els projectes normatius pels que s’aprova 
l’estructura organitzativa de l’Agència.

l) Complir les altres funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.
3. La presidència de la Junta de Govern correspon a la persona que ocupi la pre-

sidència de l’Agència Tributària de Catalunya i exercirà el càrrec d’acord amb les 
funcions i aplicant els requisits de funcionament que s’estableixin per als òrgans col-
legiats en la normativa de procediment administratiu aplicable a Catalunya.

Article 2.8. El director o directora
1. El càrrec de director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya és as-

similat al rang orgànic de secretari o secretària general i és nomenat i separat lliu-
rement pel Govern, a proposta de la persona titular del Departament competent en 
matèria d’Hisenda.

2. Correspon al director o directora: 
a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència, que inclou donar les instruccions 

sobre tots els temes relacionats amb els serveis i funcions de l’Agència i dictar les 
instruccions de caràcter tributari dins les seves competències.

b) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
c) Dirigir i coordinar l’actuació del Comitè Executiu.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l a la Junta de Govern.
e) Executar el programa d’actuació de l’Agència.
f) Exercir el comandament del personal, i específicament exercir la potestat dis-

ciplinària i nomenar i fer cessar el personal que no tingui la consideració de perso-
nal directiu.

g) Contractar personal laboral.
h) Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el 

president o presidenta avoqui la competència.
i) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
j) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
k) Complir les funcions que li delegui el president o presidenta o la Junta de Govern.
l) Complir les funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Article 2.9. El Comitè Executiu
1. El Comitè Executiu de l’Agència és presidit pel director o directora de l’Agèn-

cia, i és integrat per les persones titulars dels seus òrgans que es determinin regla-
mentàriament d’entre els que formen la seva estructura central i territorial. Actua 
com a secretari o secretària el membre del Comitè o el funcionari o funcionària que 
determini el director o directora, si bé en aquest darrer cas no té dret a vot.

El president o presidenta del Comitè Executiu pot decidir sobre l’assistència a les 
sessions del Comitè, amb veu però sense vot, de persones que estiguin relacionades 
amb els temes objecte de debat.

2. Les funcions del Comitè Executiu són: 
a) Elaborar l’avantprojecte del programa d’actuació.
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b) Aprovar i efectuar el seguiment de les línies de treball fixades en el programa 
d’actuació, que inclou els principals objectius de l’Agència, els quals es fonamenten 
en la millora de l’eficàcia i l’eficiència en el funcionament, tant pel que fa al control 
tributari com a l’atenció ciutadana.

c) Proposar els programes de contractació i d’inversions.
d) Proposar mesures que afectin l’organització dels serveis centrals i territorials, 

i fer-ne el seguiment de l’execució.
e) Executar els acords de la Junta de Govern, excepte els que corresponen al di-

rector o directora.
f) Assessorar sobre els projectes i les decisions que determini el president o 

presidenta, la Junta de Govern o el director o directora.
g) Complir les que li delegui la Junta de Govern.
h) Complir les que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Article 2.10. Estructura organitzativa
1. L’Agència Tributària de Catalunya tindrà l’estructura organitzativa que es de-

termini reglamentàriament.
2. S’han de determinar, per ordre de la persona responsable del departament 

competent en matèria d’hisenda, a proposta del president o presidenta de l’Agència, 
la seva estructura i organització, amb l’objectiu d’atendre les funcions que li atribu-
eix aquesta llei.

3. L’Agència Tributària de Catalunya disposa de serveis jurídics propis, integrats 
per advocats de la Generalitat, a qui correspon assessorar l’Agència i, conjuntament 
amb els advocats de la Generalitat, la seva representació i defensa, en els termes es-
tablerts per la normativa vigent.

En els recursos contenciosos administratius interposats contra les resolucions 
dictades pels òrgans economicoadministratius competents, pot encarregar-se als ad-
vocats de la Generalitat la representació i defensa de l’Agència Tributària de Cata-
lunya.

Capítol III. Personal de l’Agència Tributària de Catalunya

Article 2.11. Personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya compta amb personal funcionari, integrat 

en cossos generals o en cossos específics adscrits a l’Agència Tributària de Catalu-
nya i personal laboral per a l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Es reserven 
al personal funcionari, en salvaguarda dels interessos generals de l’Administració, 
els llocs de treball de l’Agència que comportin l’exercici de potestats públiques.

2. El personal funcionari resta sotmès a les disposicions legals aplicables en ma-
tèria de funció pública i la seva normativa de desenvolupament, sens perjudici de les 
regulacions específiques contingudes en aquesta llei.

3. El president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya estableix, a pro-
posta del director o directora, el règim de prestació de serveis i les altres condicions 
laborals del personal al servei de l’Agència.

4. Les retribucions del personal funcionari l del personal laboral de l’Agència 
Tributària de Catalunya s’ajusten al que disposin les lleis de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya.

5. Els funcionaris dels cossos tributaris d’adscripció a l’Agència Tributària de 
Catalunya tenen la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les funcions 
respectives, en els termes que estableix la normativa tributària. Quan actuen com a 
agents de l’autoritat fora de les oficines públiques, davant de terceres persones, els 
funcionaris han d’acreditar aquesta condició, i poden sol·licitar el suport, l’empara i 
la protecció de les autoritats públiques, que estan obligades a prestar-los-hi.

6. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya 
d’aprovar la relació de llocs de treball, a proposta del director o directora d’acord 
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amb la normativa general de funció pública de l’Administració de la Generalitat. La 
relació dels llocs de treball ha de definir la naturalesa, contingut i característiques 
de desenvolupament i la seva retribució, que s’ha d’ajustar al que disposin les lleis 
anuals de pressupostos per al personal al servei de les entitats públiques, amb un 
règim específic de percepció de retribucions variables que correspon de regular al 
Govern.

Article 2.12. Principis d’actuació
Els membres dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya han 

d’ajustar en tot moment llur actuació al codi de conducta següent: 
a) Han d’actuar d’acord amb els principis de legalitat, objectivitat i generalitat en 

l’aplicació de la normativa tributària, amb ple respecte a l’ordenament jurídic.
b) Han d’actuar amb professionalitat, imparcialitat i responsabilitat en el com-

pliment de llurs funcions i han de gestionar amb sigil la informació i guardar re-
serva rigorosa respecte a les dades de què tinguin coneixement en l’exercici de llur 
activitat.

c) Han de sotmetre llur gestió als principis d’avaluació i de transparència i al 
principi de garantia de la seguretat jurídica dels obligats tributaris.

d) Han d’atenir-se al principi de jerarquia i han d’obeir les instruccions profes-
sionals dels superiors, llevat que puguin constituir una infracció de l’ordenament 
jurídic.

e) Han de prestar el màxim servei als ciutadans, amb una atenció especial a les 
tasques d’assistència tècnica als contribuents i de promoció de la consciència fiscal.

f) Han d’actuar amb la màxima celeritat i amb la màxima proporcionalitat en la 
gestió dels assumptes que els hi siguin encomanats.

g) Han de subjectar-se al principi de coordinació i cooperació amb el personal de 
les altres administracions públiques i de les entitats que actuen en l’àmbit tributari.

h) Han d’adaptar llur gestió de manera continuada als canvis de l’entorn econò-
mic i social i han d’actualitzar permanentment llurs coneixements tributaris.

i) Han d’actuar d’acord amb la resta de principis a què resten subjectes en virtut 
de llur condició d’empleats públics.

Article 2.13. Oferta pública d’ocupació
El director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya ha de sotmetre a 

l’aprovació de la Junta de Govern i a proposta del seu president o presidenta l’oferta 
pública d’ocupació en relació amb els llocs de treball reservats a funcionaris dels 
cossos tributaris que té adscrits, a fi de sotmetre-la a aprovació del Govern.

Article 2.14. Processos selectius, provisió de llocs de treball i 
condicions de treball
1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya la convocatòria i la resolució 

dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball reservats a personal funcio-
nari dels cossos tributaris que té adscrits.

2. Els òrgans competents de l’Agència Tributària de Catalunya dissenyen el pla 
anual de formació del personal que hi és adscrit, i poden signar convenis amb aquest 
objecte amb altres entitats i, en especial, amb els òrgans competents en matèria de 
formació en l’àmbit tributari.

Capítol IV. Règim econòmic, de contractació i patrimonial

Article 2.15. Recursos econòmics
1 Els recursos de l’Agència Tributària de Catalunya són: 
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Un percentatge de la recaptació que derivi dels seus actes de liquidació i de 

gestió recaptatòria o de qualsevol altre acte administratiu dictat en l’àmbit de gestió 
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tributària amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament i inversions que 
siguin necessàries per a la seva activitat.

c) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tingui adscrits.
d) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, en els termes i les condicions 

que fixa la normativa aplicable.
e) La recaptació de taxes, preus públics i altres ingressos vinculats als serveis 

que presta.
f) Qualsevol altres recursos que legalment li corresponguin.
2. La base del càlcul i el percentatge als que fa esment l’apartat b) de l’apartat 

anterior es fixen cada any en la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Article 2.16. Pressupost
1. El pressupost de l’Agència Tributària de Catalunya es regeix pel que disposa 

la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Genera-
litat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les successives lleis 
de pressupostos.

2. Correspon al director o directora de l’Agència elaborar l’avantprojecte de pres-
supost per a la seva aprovació per la Junta de Govern, el qual ha de contenir el que 
determini la normativa vigent relativa a l’elaboració dels pressupostos i que, en tot 
cas, ha de reflectir els costos necessaris per a la consecució dels seus objectius.

3. Les variacions en la quantia global del pressupost i les que afectin a despeses 
de personal poden ser autoritzades per la persona titular del departament competent 
en matèria d’hisenda a proposta del president o presidenta de l’Agència i les variaci-
ons internes poden ser acordades pel seu director o directora.

Article 2.17. Patrimoni
1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència Tributària de Catalunya els béns i els 

drets que li són adscrits i els béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que ad-
quireixi per qualsevol títol.

2. Els béns adscrits es regeixen per la normativa patrimonial aplicable als ma-
teixos, i conserven la qualificació jurídica originària i l’adscripció no implica cap 
transmissió del domini públic ni desafectació.

3. L’Agència Tributària gaudeix d’autonomia per formalitzar qualsevol negoci 
jurídic en relació als béns i drets propis, sense sotmetiment a informe o autorització 
prèvia, si bé ha d’emprar els procediments previstos a la normativa patrimonial de 
la Generalitat de Catalunya. Mitjançant decret es determinarà els òrgans competents 
per l’autorització, tramitació i formalització dels referits negocis.

4. L’Agència gaudeix de sistemes d’informació propis, sens perjudici de les fór-
mules de col·laboració que es puguin establir amb l’Administració de la Generalitat.

Article 2.18. Règim comptable i fiscal
1. L’Agència Tributària de Catalunya ha d’aplicar el Pla de comptabilitat pública 

de la Generalitat de Catalunya.
2. Pertoca als òrgans de l’Agència que amb aquest objectiu es determinin, d’acord 

amb l’estructura orgànica corresponent, portar la comptabilitat de l’Agència, d’acord 
amb les instruccions que a aquest efecte dicti la Intervenció General.

3. La comptabilitat de la liquidació i de la recaptació dels tributs i altres recursos 
de dret públic s’ha de portar d’acord amb els criteris que a aquest efecte estableixi 
la Intervenció General, i s’ha de garantir la interconnexió informàtica per mitjà de 
sistemes d’informació corporatius.

4. L’Agència gaudeix del tractament fiscal aplicable a l’Administració de la Ge-
neralitat.

Article 2.19. Règim contractual
1. La contractació de l’Agència Tributària de Catalunya es regeix per la normati-

va vigent en matèria de contractes de les administracions públiques.
2. L’òrgan de contractació de l’Agència és el director o directora.
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Capítol V. Control financer i d’eficàcia

Article 2.20. Règim de control
1. Correspon a la Inspecció de Serveis de l’Agència Tributària de Catalunya la 

supervisió del funcionament intern de l’Agència en els termes que es determinin re-
glamentàriament.

2. Correspon a la Intervenció General de la Generalitat efectuar el control finan-
cer, d’acord amb el pla anual aprovat per la persona titular del departament compe-
tent en matèria d’hisenda, tant pel que fa al pressupost de l’Agència com pel que fa 
a l’aplicació dels tributs.

Capítol VI. Col·laboració amb tercers en matèria tributària 

Article 2.21. Convenis
1. L’Agència Tributària de Catalunya pot signar, en els termes i les condicions 

establerts per la normativa aplicable a l’Administració de la Generalitat, convenis 
de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions en els 
àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. Així mateix, pot 
subscriure convenis amb entitats privades amb la mateixa finalitat.

2. Si els convenis a què fa referència l’apartat 1 imposen a l’Agència l’execució de 
tasques a acomplir per mitjà dels seus recursos humans o materials, es pot establir 
una contraprestació econòmica que, en qualsevol cas, cobreixi o compensi el cost 
dels mitjans esmerçats en l’execució del conveni.

Article 2.22. Col·laboració en matèria tributària i en l’aplicació dels 
tributs
1. La col·laboració de l’Agència Tributària de Catalunya amb d’altres administra-

cions públiques pot revestir qualsevol fórmula jurídica admesa en dret, incloent-hi 
la constitució o la participació en entitats amb personalitat jurídica pròpia i diferen-
ciades.

2. L’Agència Tributària de Catalunya ha de col·laborar, pels mitjans que consideri 
pertinents, amb d’altres administracions tributàries als efectes del compliment de les 
obligacions fiscals en l’àmbit de la seva competència.

3. L’Agència Tributària de Catalunya ha de col·laborar amb l’Administració de 
justícia, amb els òrgans del Ministeri Fiscal i amb altres òrgans de la resta de l’orde-
nament jurídic d’acord amb el que prevegi la normativa d’aplicació.

4. Els interessats, entitats socials, entitats privades o institucions o organitza-
cions representatives d’interessos socials, laborals, empresarials o professionals po-
dran col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya en totes aquelles actuacions 
d’interès comú que es determinin per reglament. Aquesta col·laboració s’instrumenta 
mitjançant acords de col·laboració.

5. La col·laboració en matèria tributària i en l’aplicació dels tributs es fa d’acord 
amb la normativa tributària i de procediment administratiu aplicables i respectant, 
en tot cas, la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personal.

Capítol VII. Cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya

Article 2.23. Cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya 
Són cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya: 
a) El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
b) El Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
c) El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
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Article 2.24. Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat  
de Catalunya
1. El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el 

grup de classificació A, subgrup A1, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, 
de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

2. Les funcions pròpies del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generali-
tat de Catalunya són les següents: 

a) Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procediments d’aplicació dels tri-
buts adreçades a regularitzar les conductes defraudadores i els incompliments fis-
cals, i controlar-ne l’execució.

b) Acomplir les tasques d’investigació i comprovació tributàries i les tasques 
pròpies del procediment de constrenyiment que tinguin una major complexitat i que 
comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàri-
es, complexitat que s’ha de valorar en funció de la dificultat tècnica de les tasques i 
l’especificitat de la qualificació i la quantificació dels fets, els actes, les activitats, els 
valors i els altres elements determinants de l’obligació tributària.

c) Practicar les liquidacions tributàries que regularitzin la situació tributària dels 
obligats tributaris i imposar sancions tributàries.

d) Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels procediments de revisió en 
via administrativa.

e) Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i obligacions de naturalesa tri-
butària amb motiu de les actuacions inspectores i sobre el procediment per a satisfer 
els deutes tributaris que en puguin derivar.

f) Elaborar informes i emetre dictàmens en matèria tributària adreçats a les ad-
ministracions públiques, i prestar-los l’assistència i l’ajuda necessàries.

g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

Article 2.25. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris  
de la Generalitat de Catalunya
1. Per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Ca-

talunya cal posseir el títol universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat o 
llicenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o arquitecta.

2. L’ingrés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya 
es fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure 
i de promoció interna.

3. Les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Gene-
ralitat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places 
convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar: 

a) Els funcionaris del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Advocacia de 
la Generalitat de Catalunya que compleixin els requisits i les condicions establerts 
per la normativa general en matèria de promoció interna.

c) Els funcionaris del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya.

d) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions pú-
bliques del subgrup A2 que tinguin assignades funcions tributàries substancialment 
coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

Article 2.26. Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya
1. Les funcions pròpies del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat 

de Catalunya són les següents: 
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a) Informar i assistir els contribuents amb relació a llurs drets i obligacions de 
naturalesa tributària.

b) Efectuar el control del compliment de l’obligació de presentar declaracions 
tributàries i altres obligacions formals.

c) Efectuar el reconeixement i la comprovació de la procedència de beneficis 
fiscals.

d) Acomplir tràmits i executar les devolucions determinades per la normativa 
tributària.

e) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades de procedi-
ments iniciats per mitjà de declaració.

f) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades de procedi-
ments de verificació de dades de les declaracions i autoliquidacions.

g) Acomplir les actuacions corresponents a procediments de comprovació limi-
tada i la pràctica de les liquidacions que en derivin.

h) Efectuar la comprovació de valors mobiliaris.
i) Acomplir amb les actuacions de recaptació dels deutes tributaris.
j) Assessorar, assistir i informar en matèria tributària els òrgans de l’Adminis-

tració pública.
k) Acomplir la resta de tasques d’aplicació dels tributs que no estiguin integrades 

en les funcions d’inspecció i li siguin atribuïdes per la normativa o li siguin assig-
nades pels òrgans competents.

2. La plantilla del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya es fixa per llei.

Article 2.27. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris  
de la Generalitat de Catalunya
1. Per accedir al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalu-

nya cal posseir el títol universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat o lli-
cenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o arquitecta.

2. L’ingrés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya 
es fa mitjançant oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure o de promo-
ció interna.

3. Los convocatòries d’accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Genera-
litat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim, el 50% de les places 
convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar: 

a) Els funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qualse-
vol dels cossos i escales del Grup A, subgrup A1

b) Els funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qual-
sevol dels cossos o escales del grup A, subgrup A2 que, en tot cas, han d’acomplir 
amb els requisits de titulació per accedir al grup A, subgrup A1.

c) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions pú-
bliques del subgrup A2 que tinguin assignades funcions tributàries substancialment 
coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

Article 2.28. Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat  
de Catalunya
1. El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el 

grup de classificació A, subgrup A2, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, 
de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

2. Les funcions pròpies del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya, en el marc dels procediments tributaris existents, són les següents: 

a) Efectuar les actuacions de detecció de l’incompliment d’obligacions tributà-
ries formals, inclosa la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, i 
impulsar i supervisar les tasques de formació i conservació dels censos tributaris.
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b) Efectuar les actuacions pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs, dels 
procediments sancionadors en matèria tributària i dels procediments de revisió en 
via administrativa.

c) Dur a terme tasques de suport a les actuacions pròpies dels procediments 
d’inspecció i constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin 
l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries.

d) Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels procediments tributaris i 
la imposició de sancions tributàries.

e) Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació 
dels tributs que li han estat assignades.

f) Prestar assistència tributària als contribuents i informar-los de llurs obligaci-
ons i drets.

g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

Article 2.29. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya
1. Per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalu-

nya cal posseir el títol universitari de diplomat o diplomada de primer cicle, d’engi-
nyer tècnic o enginyera tècnica o d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o un grau 
equivalent.

2. L’ingrés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya es 
fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure i 
de promoció interna.

3. Les convocatòries d’accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Genera-
litat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places 
convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar: 

a) Els funcionaris de la Generalitat que pertanyin al Cos de Gestió d’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i compleixin els requisits i les condicions esta-
blerts per la normativa general en matèria de promoció interna.

b) Els funcionaris del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya que ocu-
pin amb caràcter definitiu llocs de treball amb funcions de suport directe a l’àmbit 
tributari, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

Capítol VIII. Disposicions comunes per als cossos tributaris de l’Agència 
Tributària de Catalunya

Article 2.30. Organització i funcionament dels cossos tributaris de 
l’Agència Tributària de Catalunya
Correspon al director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya concretar 

els aspectes d’organització i de funcionament de les actuacions que duguin a terme 
en els àmbits d’actuació respectius els membres dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència.

Article 2.31. Règim d’incompatibilitats dels membres dels cossos 
tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya
Els membres del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Ca-

talunya, del Cos Superior de Tècnics Tributaris i del Cos Tècnic de Gestors Tribu-
taris de la Generalitat de Catalunya compleixen llurs funcions en règim de dedica-
ció exclusiva, incompatible amb qualsevol altra activitat professional. S’exceptuen 
d’aquest règim d’incompatibilitats les activitats que estableix com a compatibles el 
capítol II de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. També se n’exceptuen l’exercici de la 
docència com a professors universitaris associats a temps parcial i les activitats de 
preparació per a l’accés a la funció pública, sempre que no impedeixin el compli-
ment del règim de dedicació horària que sigui establert per l’Agència.
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Article 2.32. Accés als cossos tributaris de l’Agència Tributària  
de Catalunya
El contingut general de les proves per a l’accés als cossos tributaris de l’Agència 

Tributària de Catalunya i les altres característiques principals dels sistemes d’accés 
s’estableix reglamentàriament. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tri-
butària de Catalunya d’aprovar, per mitjà de resolució, els temaris i la durada de les 
proves selectives, i també el contingut i la durada dels cursos selectius de formació.

Títol II. La Junta de Tributs de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 2.33. La Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya és un òrgan col·legiat, que resol les reclama-

cions economicoadministratives i altres recursos en matèria tributària i de recap-
tació d’ingressos de dret públic, que s’interposin contra actuacions realitzades per 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic, 
vinculades a aquesta o que en depenguin. També són susceptibles de reclamació de-
terminades actuacions dels particulars en matèria tributària.

2. La Junta de Tributs de Catalunya dóna suport jurídic en matèria economico-
administrativa als ens locals de Catalunya, quan així ho demanin, en els termes que 
la normativa de règim local estableixi.

3. La Junta de Tributs resol conforme a dret i exerceix les seves competències 
basant-se en els principis d’independència funcional, celeritat i gratuïtat.

4. Els criteris que de forma reiterada estableixi la Junta de Tributs vincularan als 
òrgans de l’administració tributària i de recaptació d’ingressos de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic, vinculades a aquesta o que en 
depenguin.

A aquest efectes en les resolucions corresponents es farà constar que es tracta de 
doctrina reiterada.

5. Es publicaran les resolucions de la Junta de Tributs que es considerin de més 
transcendència i repercussió.

Article 2.34. Funcions de la Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància: 
1.1 De les reclamacions economicoadministratives, tant si s’hi susciten qüestions 

de fet com de dret, en relació amb els actes que provisionalment o definitivament 
reconeguin o deneguin un dret o declarin una obligació o un deure, així com els de 
tràmit que decideixin, directament o indirectament el fons de l’assumpte o posin 
terme al procediment, corresponents a les següents matèries: 

a) L’aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries.
b) La recaptació, en general, de tots els ingressos de dret públic.
c) Les actuacions dels particulars en matèria tributària susceptibles de reclama-

ció economicoadministrativa.
d) El reconeixement o la liquidació d’obligacions del Tresor de la Generalitat 

pels òrgans competents i les qüestions relacionades amb les operacions de pagament 
amb càrrec al Tresor.

e) El reconeixement i el pagament de tota classe de pensions i drets passius que 
siguin de la competència de la Generalitat.

f) Qualsevol altra respecte a la qual així ho declari expressament un precepte 
legal.

1.2. Dels recursos d’anul·lació que s’interposin contra les seves pròpies resolu-
cions economicoadministratives.

1.3. Dels recursos contra els actes d’execució de les reclamacions economicoad-
ministratives.
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1.4. Dels recursos extraordinaris de revisió que s’interposin contra els actes ad-
ministratius ferms i les resolucions fermes de la Junta en les matèries esmentades.

1.5. De la rectificació d’errors en què incorrin les seves pròpies resolucions.
1.6. Del recurs extraordinari per a la unificació de criteri.
2.. No s’admetran reclamacions economicoadministratives respecte als actes que 

exhaureixin la via administrativa, els dictats en procediments en què estigui reser-
vada al conseller o al secretari del departament competent en matèria d’hisenda la 
resolució que ultimi la via administrativa o els dictats en virtut d’una llei que els 
exclogui de reclamació economicoadministrativa.

Capítol II. Composició, organització i funcionament de la Junta  
de Tributs

Article 2.35. Composició de la Junta de Tributs
1. La Junta de Tributs està constituïda pel president o la presidenta, el vicepresi-

dent o la vicepresidenta, els presidents o les presidentes de sala, els i les vocals, i el 
secretari o la secretària, tots ells amb veu i vot.

Mitjançant Decret s’establirà el nombre de presidents o presidentes de sala i de 
vocals que formaran part de la Junta.

2. La persona titular de la presidència serà nomenada i separada per Acord del 
Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament compe-
tent en matèria d’hisenda, entre funcionaris del grup A (subgrup A1) de l’Adminis-
tració de la Generalitat, d’altres administracions públiques i assimilats, així com 
personal acadèmic de les universitats, de reconeguda competència tècnica en matè-
ria tributària, d’acord amb el que s’indiqui en la relació de llocs de treball, ocuparà 
el lloc corresponent amb dedicació exclusiva i tindrà categoria de director o direc-
tora general.

3. La resta de membres de la Junta de Tributs seran nomenats i separats per ordre 
de la persona titular del departament competent en matèria d’hisenda entre funcio-
naris del grup A (subgrup A1) de l’Administració de la Generalitat, d’altres admi-
nistracions públiques i assimilats, així com personal acadèmic de les universitats, 
que ocupin, o hagin ocupat, places corresponents a cossos les funcions dels quals 
tinguin relació directa amb la matèria que li és pròpia, d’acord amb el que s’indiqui 
en la relació de llocs de treball, ocuparan el lloc corresponent amb dedicació exclu-
siva i tindran categoria de subdirector o subdirectora general.

4. El secretari o la secretària de la Junta, ha de pertànyer al cos d’Advocacia de 
la Generalitat.

5. Els membres de la Junta de Tributs no poden haver exercit, per ells mateixos 
o mitjançant substitució, activitats privades, durant els dos anys anteriors al seu 
nomenament, incloses les de caràcter professional, per compte pròpia o sota la de-
pendència o servei d’entitats o de particulars que es relacionin directament amb les 
que desenvolupa la Junta. Queden excloses d’aquesta prohibició, les activitats par-
ticulars que, en l’exercici d’un dret reconegut, realitzin per si mateixes les persones 
interessades.

A l’efecte de valorar possibles incompatibilitats, les persones interessades en ac-
cedir a la condició de membres de la Junta estaran obligades a declarar, abans del 
seu nomenament, les activitats remunerades que hagin exercit durant els dos exerci-
cis anteriors. En el mateix sentit, una vegada nomenades membres de la Junta hau-
ran de presentar una nova declaració quan es produeixi una alteració de les activitats 
ja declarades. L’incompliment d’aquesta condició pot ser motiu de cessament.

6. El president o la presidenta resta subjecte a la normativa que regula el règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs, tant pel que fa a la prohibició d’intervenir en 
activitats privades després del seu cessament, com a l’obligació de formular la decla-
ració d’activitats o de béns patrimonials i interessos en els registres corresponents.
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Article 2.36. Organització de la Junta de Tributs
1. La Junta de Tributs funcionarà en Ple, en sales de resolució de reclamacions, 

una sala de resolució de suspensions i de forma unipersonal.
2. El Ple està format pel president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresi-

denta, els presidents o les presidentes de Sala, el secretari o la secretària i tots els 
vocals i les vocals.

3. Les sales estan formades pel president o la presidenta de Sala i, com a mínim, 
per un o una vocal i el secretari o la secretària. Correspon al vicepresident o a la vi-
cepresidenta de la Junta la presidència d’una de les Sales.

4. La Junta de Tributs pot actuar de forma unipersonal a través del vicepresident 
o la vicepresidenta, dels presidents o les presidentes de Sala, qualssevol dels i les 
vocals i el secretari o la secretària, en la resolució d’inadmissibilitats o qüestions in-
cidentals o en l’arxivament d’actuacions en cas de caducitat, renúncia, desistiment o 
satisfacció extra processal. La resta de resolucions s’acorden per Sala o Ple.

5. Al president o la presidenta de la Junta de Tributs, a més d’exercir les funcions 
de direcció orgànica i funcional de la Junta, li correspon fixar mitjançant acord la 
creació, la composició i la supressió de les sales i el repartiment d’atribucions i la 
distribució d’assumptes entre les sales, el ple i els membres de la Junta que resolguin 
de forma unipersonal.

6. Als presidents o a les presidentes de Sala els hi correspon distribuir els expe-
dients en fase de resolució entre els o les vocals que estiguin adscrits a la Sala que 
tinguin assignada i impulsar-ne la finalització, així com les restants tasques que els 
siguin encomanades pel president o la presidenta de la Junta.

7. En la redacció de les propostes de resolució col·laboraran els ponents, funcio-
naris especialistes en l’àmbit tributari i de recaptació d’ingressos de dret públic, sota 
la direcció dels vocals.

8. Correspon al secretari o la secretària de la Junta de Tributs, la direcció i la 
coordinació de la tramitació de les reclamacions economicoadministratives i altres 
recursos, dictar els actes de tràmit i de notificació i impulsar d’ofici el procediment, 
així com les restants tasques que l’hi siguin expressament atribuïdes pel president o 
la presidenta de la Junta.

El secretari o la secretària de la Junta podrà ser assistit o assistida en l’exercici 
de les seves funcions per funcionaris o funcionàries que pertanyin al mateix cos.

Article 2.37. Funcionament del Ple i de les sales de la Junta de Tributs
1. El president o la presidenta de la Junta de Tributs proposa la convocatòria i 

l’ordre del dia i presideix i dirigeix les sessions del Ple.
2. El president o la presidenta de la Sala proposa la convocatòria i l’ordre del dia 

i presideix i dirigeix les sessions de la Sala que li hagi estat encomanada, a excepció 
que hi assisteixi el president o la presidenta de la Junta, que assumirà les esmenta-
des funcions.

3. Als presidents o a les presidentes de Sala i als vocals i a les vocals de la Junta 
els hi correspon redactar la proposta de resolució i la resolució definitiva dels expe-
dients que, en el seu cas, els hi hagin estat atribuïts, d’acord amb allò aprovat en la 
sessió de la Junta corresponent i sotmetre-la a la signatura dels qui van aprovar-la, 
així com altres tasques que els hi siguin expressament assignades pel president o la 
presidenta de la Junta o, en el seu cas, pel president o la presidenta de Sala.

4. Tots els membres del Ple de la Junta de Tributs o de les sales tenen el deure 
d’assistir a les sessions corresponents i a participar en les deliberacions necessàries 
per adoptar els acords o resolucions. Els acords s’adoptaran per majoria entre els as-
sistents i amb vot de qualitat del president o la presidenta en cas d’empat. Ningú pot 
abstenir-se de votar i qui dissenteixi de la majoria podrà formular un vot particular 
per escrit en el termini de quaranta-vuit hores. El vot s’incorporarà a l’expedient i 
s’esmentarà en la resolució de la reclamació.
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5. Tots els membres de la Junta de Tributs exerciran les seves funcions amb inde-
pendència i sense estar sotmesos a instruccions. Ara bé, en la resolució dels assump-
tes que els hi hagin estat atribuïts, els criteris establerts pel Ple vinculen les sales i 
els de tots dos els membres que actuïn de forma unipersonal.

6. El secretari o la secretària de la Junta de Tributs en cada sessió aixecarà acta 
que contindrà els assistents, el lloc i el temps de la reunió, els expedients que s’hagin 
estudiat, el resultat de les votacions i el sentit dels acords.

Les actes es firmaran pel secretari o la secretària de la Junta amb el vistiplau del 
president o la presidenta corresponent i es conservaran a la Secretaria de la Junta.

7. En els casos de vacant, absència, malaltia o alguna altra causa legal, el presi-
dent o la presidenta de la Junta de Tributs serà substituït o substituïda pel vicepre-
sident o la vicepresidenta; els presidents i les presidentes de Sala pel membre de la 
Junta que designi el president o la presidenta de la Junta; el secretari o la secretària 
pel vocal més jove i, quan sigui necessari per assolir el quòrum corresponent, els i 
les vocals pels vocals o les vocals d’altra Sala que designi el president o la presiden-
ta de la Junta.

Article 2.38. Dictamen de pèrits
1. Excepcionalment, la Junta de Tributs podrà sol·licitar, d’ofici o a instància de 

les persones interessades que hagin comparegut en la reclamació, la pràctica de pro-
va pericial sobre qüestions tècniques no jurídiques que siguin rellevants i hagin estat 
plantejades, si els actes de prova anteriors no haguessin resultats concloents a causa 
de circumstàncies independents de la voluntat i la diligència de les parts i, sempre 
i quan, existeixin motius fonamentats per a creure que les noves actuacions perme-
tran adquirir certesa sobre aquests fets.

2. La sol·licitud d’aquest dictamen s’haurà d’acordar per majoria dels membres de 
la Sala o Ple que tingui coneixement de la resolució que s’hagi d’adoptar i, en aquest 
acord, s’hi hauran d’expressar detalladament aquestes circumstàncies i motius, així 
com els extrems sobre els quals haurà de versar el dictamen.

3. El pèrit serà escollit per raó de la matèria que hagi de tractar el dictamen i, per 
ordre correlatiu, d’entre la llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a 
pèrits tercers que estigui a disposició de l’Agència Tributària de Catalunya.

Quan en aquesta llista no existeixi cap perit competent per raó de la naturalesa 
del dictamen, es sol·licitarà a la universitat, col·legi o associació professional com-
petent que designi un professional que estigui disposat a actuar com a perit tercer.

Els honoraris del pèrit seran satisfets pel departament competent en matèria d’hi-
senda al qual estigui adscrita orgànicament la Junta de Tributs, cas que hagi estat 
sol·licitat d’ofici, o per la persona interessada, cas que el dictamen s’hagi sol·licitat a 
instància seva.

Article 2.39. Us de mitjans electrònics
La Junta de Tributs utilitzarà preferentment els mitjans electrònics tant en les 

relacions amb les persones interessades com en les relacions amb l’administració, 
sens perjudici del dret de la ciutadania a utilitzar altres mitjans i a ésser-hi atesa. Per 
reglament s’establirà les persones que estan obligades a comunicar-se amb la Junta a 
través de mitjans electrònics, la forma d’interposició de les reclamacions i recursos 
per via electrònica, els requisits de la notificació electrònica i el contingut de l’expe-
dient electrònic als efectes de la seva posada de manifest.

Capítol III. Unificació de criteri

Article 2.40. Recurs extraordinari per a la unificació de criteri
1. Les resolucions dictades per la Junta de Tributs poden ser impugnades mitjan-

çant el recurs extraordinari per a la unificació de criteri pels òrgans de direcció dels 
departaments, i de les entitats de dret públic vinculades a aquests o que, en depen-
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guin, competents per raó de la matèria, quan les considerin greument danyoses i er-
rònies o quan entre les Sales i/o els òrgans unipersonals s’apliquin criteris diferents 
als utilitzats pels altres òrgans de la Junta.

2. És competent per resoldre aquest recurs el Ple de la Junta de Tributs, al que hi 
seran convocats el president o la presidenta del Consell Fiscal Tributari i el director 
o la directora de la Direcció General de Tributs.

3. El termini per a la interposició del recurs és de tres mesos comptats des de 
l’endemà de la notificació de la resolució.

4. La resolució s’ha de dictar en el termini de sis mesos i ha de respectar la situa-
ció jurídica particular derivada de la resolució objecte de recurs, i unificar el criteri 
aplicable.

5. Els criteris establerts en les resolucions d’aquests recursos són vinculants per a 
la Junta de Tributs i per a l’administració tributària i de recaptació de la Generalitat 
de Catalunya i s’hauran de publicar.

Article 2.41. Resolució de fixació de criteri
1. Quan s’hagin produït resolucions d’una Sala de la Junta de Tributs o d’un Òr-

gan unipersonal que no s’adeqüin als criteris sostinguts per una altra Sala o Òrgan 
unipersonal, o que tinguin especial transcendència, el president o la presidenta de la 
Junta pot promoure la adopció d’una resolució per a la unificació de criteri, que ha 
de resoldre el Ple de la Junta.

2. Amb caràcter previ a la resolució de fixació de criteri es donarà tràmit d’al·le-
gacions per el termini d’un més als òrgans de direcció dels departaments, o de les 
entitats de dret públic vinculades a aquests o que, en depenguin, competents per raó 
de la matèria 

3. Els criteris que es fixin seran vinculants per la resta d’òrgans de la Junta i per a 
l’administració tributària i de recaptació de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
cosa s’hauran de publicar i, en qualsevol cas, s’haurà de respectar la situació jurídica 
particular derivada de les resolucions prèvies.

Capítol IV. Recurs contenciós administratiu
Article 2-42 Recursos contra les resolucions de la Junta de Tributs
Les resolucions de la Junta de Tributs posen fi a la via administrativa i contra 

aquestes es pot interposar recurs contenciós administratiu d’acord amb el que dispo-
sa la normativa reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposicions addicionals

Primera. Règim normatiu supletori
En tot allò que no regula aquest títol, és aplicable a l’Agència Tributària de Cata-

lunya el que disposa la normativa reguladora dels ens que integren el sector públic 
de la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i el règim 
pressupostari regulat per als ens determinats per l’apartat b.1 de l’article 1 del text 
refós de la Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2002, del 24 de desembre.

Segona. Actuació tributària dels departaments de la Generalitat
Sens perjudici de les funcions de l’Agència Tributària de Catalunya, determinats 

actes d’aplicació dels tributs i de la potestat sancionadora poden ésser executats, sota 
la coordinació de l’Agència, d’acord amb la llei de creació dels mateixos tributs, pels 
departaments de la Generalitat o els ens que en depenen.

Tercera. Obtenció d’informació per part de l’Agència Tributària  
de Catalunya
1. 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, 
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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 
control del compliment d’obligacions fiscals en l’àmbit de les seves competències.

2. Les persones físiques o jurídiques que celebren subhastes de béns han de tra-
metre a l’Agència Tributària de Catalunya informació sobre les transmissions 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. S’haurà d’informar tant 
sobre les operacions en què els béns s’hagin adjudicat mitjançant subhasta com mit-
jançant qualsevol altre tipus d’operació, incloent l’adjudicació directa.

3. Les persones físiques o jurídiques dedicades professionalment a la revenda de 
béns mobles, han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, informació so-
bre les prèvies adquisicions de béns que siguin susceptibles de tributar per l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics en què han intervingut, tant per 
compte pròpia com en qualitat d’intermediaris per compte d’altri.

4. Les entitats asseguradores han de remetre a l’Agència Tributària de Catalunya 
informació sobre les indemnitzacions pagades com a conseqüència de les pòlisses 
de les assegurances de vida contractades amb assegurats residents a Catalunya.

5. Les entitats o empreses autoritzades per a la gestió dels sistemes de bingo elec-
trònic han de comunicar a l’Agència Tributària de Catalunya la informació relativa 
a les partides efectuades.

6. La Direcció General de la Policia del Departament d’Interior de la Genera-
litat de Catalunya ha de subministrar a l’Agència Tributària de Catalunya, per mit-
jans electrònics, i en els formats i terminis que es determinin per conveni, les da-
des contingudes en el registre de persones allotjades als establiments d’hostalatge 
ubicats a Catalunya estrictament necessàries per a la comprovació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics. Es consideren dades estrictament necessàries 
les següents: 

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.
c) El tipus de document d’identitat de la persona que s’allotja a l’establiment 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.
7. Les autoritats portuàries de Catalunya han de subministrar l’Agència Tributà-

ria de Catalunya la relació d’embarcacions de creuer turístic que amarrin, en els ter-
mes de la llei de l’impost sobre estades en establiments turístics, en el port del qual 
tenen encarregada la gestió.

8. Les obligacions d’informació regulades en els apartats anteriors d’aquesta dis-
posició addicional s’estableixen sense perjudici de la resta d’obligacions de lliura-
ment d’informació que puguin resultar d’altres disposicions normatives o convenis 
de col·laboració.

Quarta. Cessió de dades a la Direcció General de Tributs i Joc
Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Agència Tributària de Catalu-

nya podran ser cedits a la Direcció general de Tributs i Joc per a l’anàlisi i disseny 
de la política tributària, l’elaboració 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 Catalunya. La comunicació de la informació s’ha de fer de ma-
nera anonimitzada o, si la finalitat perseguida ho requereix, mitjançant l’aplicació 
de tècniques de pseudonimització que no permetin la identificació de les persones 
afectades per terceres persones diferents a l’entitat cedent.
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La cessió de dades de caràcter personal que s’hagi d’efectuar a la Direcció gene-
ral de Tributs i Joc conforme a allò disposat en l’apartat anterior, no requerirà con-
sentiment de l’afectat.

Cinquena. Creació del Cos Superior de Tècnics Tributaris  
de la Generalitat de Catalunya
1. Es crea el Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya 

amb, amb les funcions definides a l’article 2-26 del Codi Tributari de Catalunya, i 
amb subjecció a les prescripcions dels Capítols VII i VII d’aquest Títol.

2. Els membres de la suprimida escala tècnica tributària del Cos Superior d’Ins-
pecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya s’integren de manera di-
recta al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

3. La plantilla del Cos Superior de Tècnics Tributaris es fixa en cinquanta llocs 
de treball.

Sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya
L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 

caràcter excepcional, fins a tres processos selectius per a l’accés al Cos Superior 
d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar 
exclusivament els membres del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya i els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació 
temporal, les funcions que estableix l’article 2-24 del Codi Tributari de Catalunya.

Setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat  
de Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 

caràcter excepcional, fins a dos processos selectius per a l’accés al Cos Superior 
de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya en els quals poden participar 
exclusivament els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit, a la data de publicació de la convocatòria, durant un 
mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que estableix l’ar-
ticle 2-24 d’aquest Codi.

Vuitena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat  
de Catalunya
L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb ca-

ràcter excepcional, fins a tres processos selectius per a l’accés al Cos Tècnic de Ges-
tors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar exclusiva-
ment els membres del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya 
que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les 
funcions que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat i els 
funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de Ca-
talunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions de suport directe en 
l’àmbit tributari, d’acord amb el que sigui determinat per les bases de la convocatòria.

Novena. Escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica 
Tributària de la Generalitat de Catalunya
1. Se suprimeix l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica 

Tributària de la Generalitat de Catalunya.
2. Els membres de la suprimida escala tècnica tributària del Cos Superior d’Ins-

pecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya s’integraran en un termi-
ni màxim de dos mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei al Cos Superior 
de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
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Desena. Adaptació de la relació de llocs de treball
El president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya ha d’adaptar la 

relació de llocs de treball a la nova estructura corporativa de l’Agència, per mitjà 
d’una resolució en què han de constar els llocs de treball que tenen assignats l’exer-
cici de funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i l’exercici de la potestat 
sancionadora en matèria tributària i que són reservats a funcionaris dels cossos tri-
butaris de l’Agència.

Onzena. Adequació de la composició de la Junta de Govern  
de l’Agència Tributària de Catalunya
La modificació de la denominació, competències, estructura o adscripció dels 

òrgans dels que són titulars les persones a les que es refereix l’article 2-7.1.b) del 
Codi Tributari de Catalunya, no comportarà la seva substitució com a membres de 
la Junta de Govern. No obstant, quan la totalitat o la part principal de les compe-
tències dels referits òrgans siguin assumides per un altre òrgan o un de nova crea-
ció, les persones titulars d’aquests passaran a formar part de la Junta de Govern 
en substitució dels titulars dels òrgans que fins al moment ostentaven les referides 
competències.

Dotzena. Estructures de valoració d’immobles
El Govern de la Generalitat, en el marc del desenvolupament de l’Administració 

tributària de la Generalitat de Catalunya, ha de valorar la necessitat i la viabilitat de 
crear les estructures corporatives necessàries en l’àmbit de valoració dels immobles. 
Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Disposicions transitòries

Primera. Compliment de funcions de cossos tributaris per part  
de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat  
o d’altres administracions públiques
1. Amb caràcter transitori, i fins que no hagi finalitzat el període de dos mesos 

per a la integració al Cos Superior de Tècnics Tributaris, les funcions que té atri-
buïdes la suprimida escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècni-
ca Tributària de la Generalitat de Catalunya poden ésser exercides, amb plenitud 
d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Genera-
litat de Catalunya i per funcionaris de cossos i escales del subgrup A1 d’altres ad-
ministracions públiques que hagin estat habilitats, en entrar en vigor aquesta dis-
posició, per resolució del director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya.

2. Amb caràcter transitori, fins que no hagi finalitzat, en publicar-se el nomena-
ment de funcionaris corresponent, el darrer dels processos selectius a què fa referèn-
cia la disposició addicional vuitena del llibre segon, les funcions que té atribuïdes el 
Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya poden ésser exerci-
des, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos de Gestió d’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i escales del subgrup 
A2 d’altres administracions públiques, per mitjà d’habilitació emesa a aquest efecte 
pel director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb procedi-
ments objectius que garanteixin els principis de mèrit, de capacitat i d’igualtat.

3. Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels cos-
sos i les escales d’altres administracions públiques que exerceixin funcions pròpies 
dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de l’habilitació 
temporal que regulen els apartats 1 i 2 han de complir llurs funcions en règim de 
dedicació exclusiva i resten subjectes al mateix règim d’incompatibilitats que el que 
s’aplica als membres dels dits cossos tributaris.
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Segona. Composició transitòria de la Junta de Tributs de Catalunya
Mentre no es procedeixi a l’adaptació dels llocs de treball actuals de la Junta de 

Finances al que estableix el títol II del llibre segon del Codi tributari de Catalunya, 
el president o presidenta de la Junta de Finances passarà a exercir les funcions de 
president o presidenta de la Junta de Tributs i de president o presidenta de la Sala 1; 
el vicepresident o vicepresidenta de la Junta de Finances passarà a exercir les fun-
cions de vicepresident o vicepresidenta de la Junta de Tributs i president o presidenta 
de la Sala 2 de la Junta de Tributs; els i les vocals de la Junta de Finances ocuparan 
els llocs equivalents de vocals de la Junta de Tributs; i el secretari o la secretària 
de la Junta de Finances passarà a exercir les funcions de secretari o secretària de la 
Junta de Tributs.

Disposicions finals 

Primera. Processos selectius d’accés als cossos d’adscripció  
a l’Agència Tributària de Catalunya
Els processos selectius d’accés als cossos d’adscripció a l’Agència Tributària de 

Catalunya iniciats en el moment d’entrar en vigor aquesta llei continuen regint-se, 
fins que finalitzin, per la seva normativa aplicable en el moment de la convocatòria.

Segona. Règim d’accés als cossos tributaris de l’Agència 
Els processos selectius per a l’accés als cossos tributaris d’adscripció a l’Agència 

Tributària de Catalunya que es convoquin abans de l’entrada en vigor del Reglament 
a què fa referència l’article 2-32 del Codi Tributari de Catalunya s’han de dur a ter-
me d’acord amb el que estableix el Decret 222/2016, del 15 de març, del règim de 
personal i del processos de selecció i provisió en l’àmbit de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

Tercera. Desenvolupament reglamentari
Mentre no es dicti el desenvolupament reglamentari del títol I del llibre segon 

del Codi tributari de Catalunya, resta vigent, en tot allò que no contradigui el llibre 
present, el Decret 279/2007, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de 
l’Agència Tributària de Catalunya així com les ordres de desenvolupament dictades.

Quarta. Règim transitori de la normativa aplicable en matèria de revisió 
en via administrativa dels actes i actuacions en matèria tributària 
Mentre no es modifiqui la legislació en matèria de revisió en via administrativa 

dels actes i actuacions esmentats en l’article 2-34 del Codi tributari de Catalunya i 
entrin en vigor les normes reglamentàries que es puguin dictar en el desenvolupa-
ment d’aquest títol, continua essent d’aplicació el marc legislatiu vigent.

Cinquena. Règim aplicable a la resolució de reclamacions i recursos  
en matèria de tributs cedits
L’exercici de la competència relativa a la resolució de les reclamacions economi-

coadministratives en matèria de tributs cedits es realitzarà quan es transfereixin els 
serveis i les funcions adscrits a aquesta competència.

Sisena. Presidència de la Junta de Tributs de Catalunya
Les previsions contingudes als apartats segon i sisè de l’article 2-35 del Codi tri-

butari de Catalunya, entraran en vigor a partir del moment que es compleixi el que 
s’estableix en la disposició transitòria segona del llibre II. Mentrestant, la persona 
titular de la presidència serà nomenada i separada d’acord amb el que preveu l’apar-
tat tercer de l’article esmentat.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 148

Setena. Manteniment dels mecanismes de subministrament d’informació 
a l’Agència Tributària de Catalunya 
Mentre no es regulin reglamentàriament els nous formats, continguts, terminis, 

periodicitats i condicions del subministrament d’informació amb transcendència tri-
butària a l’Agència Tributària de Catalunya a les que fa referència la disposició addi-
cional tercera d’aquest Llibre, es mantenen vigents els existents a la data de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Llibre Tercer. El Consell Fiscal de Catalunya. L’Institut de Recerca Fiscal 
i d’Estudis Tributaris de Catalunya.

Títol primer. El Consell Fiscal de Catalunya

Capítol I. Objecte, naturalesa i funcions

Article 3.1. Objecte
Aquest Títol té per objecte la creació del Consell Fiscal de Catalunya i la deter-

minació de la seva composició, organització i funcions

Article 3.2. Naturalesa 
1. Es crea el Consell Fiscal de Catalunya com a alt organisme consultiu i d’asses-

sorament, del conjunt d’organismes i entitats públiques que integren l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya.

2.El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació dels professio-
nals de l’assessorament fiscal en la definició i el desplegament de les bases del sis-
tema fiscal de Catalunya.

3. El Consell Fiscal de Catalunya es configura com un ens de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia, adscrit al Departament del Govern de la Generalitat de 
Catalunya competent en matèria d’hisenda pública.

4. En l’exercici de les seves competències, el Consell Fiscal de Catalunya actua 
amb plena capacitat jurídica i autonomia orgànica, pressupostària i funcional.

Article 3.3. Règim jurídic
El Consell Fiscal de Catalunya es regeix per aquest llibre i per les altres disposi-

cions que el despleguen, pel seu estatut de règim intern,, per la legislació reguladora 
de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat de Catalunya, i per 
les normes generals del dret públic.

Article 3.4. Composició
El Consell Fiscal de Catalunya està integrat: 
a) Pels organismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de 

la Generalitat de Catalunya en la forma prevista a l’article 3-8. 2.
b) Per una representació dels col·legis professionals, entitats, organismes o asso-

ciacions més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves funcions 
a Catalunya, segons els criteris que es determinin reglamentàriament.

c) Per una representació d’experts de reconegut prestigi acadèmic o professional, 
designats en la forma prevista a l’article 3-8.2.

Article 3.5. Funcions
1. Són funcions del Consell Fiscal de Catalunya: 
a) Proposar estratègies d’actuació a mig i llarg termini per millorar l’eficiència 

del sistema fiscal de Catalunya, promoure el compliment voluntari de les obligaci-
ons tributàries i evitar el frau fiscal.

b) Informar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat sobre els 
resultats assolits pel conjunt d’organismes i entitats públiques que integren l’admi-
nistració tributària de la Generalitat Catalunya.
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c) Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya.
d) Informar preceptivament sobre les propostes normatives en matèria tributària 

que han de ser aprovades pels òrgans de govern de l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya o trameses al Parlament de Catalunya.

e) Fer propostes de millora de les normes tributàries.
f) Assessorar i formular recomanacions per a millorar les bones pràctiques de les 

administracions tributàries de Catalunya, i promoure la col·laboració amb els asses-
sors fiscals i la transparència en l’exercici de les competències tributàries.

g) Avaluar els resultats obtinguts del Pla de Control de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

h) Atendre, i resoldre en el seu cas, mitjançat la Comissió de de protecció dels 
drets del contribuent, els suggeriments i les queixes presentades pels contribuents 
en relació al funcionament dels organismes i entitats públiques que integren l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya.

i) Emetre els informes que li pugui sol·licitar el Parlament de Catalunya, els òr-
gans de govern de les administracions tributàries de Catalunya, o el conseller o con-
sellera amb competències en matèria d’hisenda, sempre que l’emissió dels mateixos 
no correspongui a altres òrgans o ens

j) Informar preceptivament i amb caràcter vinculant, mitjançant la Comissió tèc-
nica consultiva, en aquells supòsits en què l’Agència Tributària de Catalunya estimi 
que poden concórrer les circumstàncies determinants de conflicte en l’aplicació de 
la norma tributaria.

k) Emetre, a petició dels òrgans de la Generalitat competents per interpretar la 
normativa tributària, dictàmens sobre la interpretació de les normes tributàries.

l) Instar a la direcció general de tributs a emetre pronunciaments interpretatius 
de la normativa de la Generalitat en els supòsits de disparitat de criteris en l’aplica-
ció dels tributs i sobre el significat que cal atribuir als conceptes jurídics indetermi-
nats que pugui contenir la normativa tributària pròpia.

m) Proposar la revisió dels criteris fixats als òrgans de la Generalitat competents 
per interpretar o esclarir la normativa tributària pròpia.

n) Elaborar propostes i informes per pròpia iniciativa en l’àmbit de les funcions 
que li atribueix aquesta llei.

o) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per una disposició legal o re-
glamentària.

2. El Consell Fiscal de Catalunya exercirà les seves funcions en relació als orga-
nismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya, amb respecte a les seves respectives competències, i d’acord amb els 
principis d’autonomia, lleialtat i col·laboració institucionals.

Capítol II. Estructura orgànica

Article 3.6. Òrgans de govern i direcció
Els òrgans de govern i direcció del Consell Fiscal de Catalunya són: 
a) El president o presidenta del Consell
b) El Ple
c) La Comissió de protecció dels drets del contribuent
d) La Comissió tècnica consultiva
h) El director o directora
i) El comitè de direcció

Article 3.7. El president o presidenta
1. El president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya és designat o desig-

nada pel Parlament de Catalunya, per una majoria de tres cinquenes parts, per un 
període de sis anys, entre persones amb amplia experiència professional o acadèmi-
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ca en l’àmbit tributari i reconeguda honorabilitat, prèvia acreditació de la seva tra-
jectòria professional i capacitat en la comissió parlamentària corresponent.

També correspon al Parlament acordar la seva separació del càrrec per alguna 
de les circumstàncies previstes a les lletres g), i), j) i k) de l’article 3-10.1, així com 
acceptar-ne la dimissió.

2. Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya proposar la persona can-
didata a presidir el Consell Fiscal de Catalunya, previ informe del conseller o con-
sellera del Departament competent en matèria d’hisenda.

Si un candidat o candidata no obté la confiança del Parlament de Catalunya, el 
Govern farà una nova proposta en el termini d’un mes.

3. Correspon al president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya les fun-
cions següents: 

a) Exercir la més alta representació institucional del Consell, que podrà delegar 
en el director o directora.

b) Presentar al Parlament de Catalunya l’informe anual de les activitats del Consell.
c) Exercir la direcció superior del Consell i el comandament superior del seu per-

sonal, sens perjudici de les funcions que corresponen al director o directora.
d) Nomenar i cessar el personal funcionari al servei del Consell i contractar el 

personal laboral.
e) Presidir el Ple, convocar-ne les sessions, fixar l’ordre del dia, dirigir les reu-

nions i, si s’escau, dirimir els empats amb el vot de qualitat.
f) Supervisar les actes i els certificats dels acords del Ple, així com vetllat pel 

compliment dels seus acords.
El president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya té dedicació exclusi-

va i la condició d’alt càrrec de la Generalitat de Catalunya, assimilat al de secretari 
general.

Article 3.8. El Ple
1. El Ple és l’òrgan col·legiat competent per exercir les funcions corresponents al 

Consell Fiscal.
2. Integren el Ple del Consell Fiscal de Catalunya: 

a) El president o presidenta del Consell.
b) Sis vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i entitats 

públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya que, 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de membres 
del Consell.

c) Quatre vocals en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Sis vocals en representació dels col·legis professionals, entitats, associacions 
o col·lectius, designats per aquells que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentà-
riament, siguin més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves 
funcions a Catalunya.

e) Quatre vocals amb dedicació exclusiva a l’àmbit acadèmic, que són designats 
pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

3. En l’exercici de les funcions que els corresponen, les persones que integren el 
Ple del Consell actuen amb plena independència de criteri.

4. A les reunions del Ple hi assisteixen el director o directora i també el secretari 
o secretària del Consell, que actuen amb veu però sense vot.

5. Els membres del Consell Fiscal de Catalunya resten sotmesos al règim d’abs-
tenció i recusació establert en la normativa general de procediment administratiu.

Article 3.9. Nomenament dels vocals
1. Correspon al Govern de la Generalitat nomenar i cessar els vocals del Consell 

Fiscal de Catalunya.
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2. Llevat dels vocals previstos a la lletra e) de l’article 3-8.2, seran nomenades 
les següents persones: 

a) Com a vocals per raó del càrrec, les que, en cada moment, ostentin la repre-
sentació institucional dels organismes i entitats públiques que integren l’adminis-
tració tributària de la Generalitat de Catalunya que, d’acord amb el que s’estableix 
reglamentàriament, tinguin la condició de membres del Consell.

b) Com a vocals en representació dels assessors fiscals, les que proposin les enti-
tats amb representació al Consell, previ informe del president o presidenta

Article 3.10. Cessament dels vocals
1. Els vocals del Ple del Consell Fiscal de Catalunya en perden la condició per 

alguna de les causes següents: 
a) Per expiració del termini de llur mandat.
b) A proposta motivada de les entitats que promogueren el nomenament, quan es 

tracti dels vocals previstos a la lletra d) de l’article 3-8.2.
c) Per cessament o renúncia al càrrec, quan es tracti dels vocals previstos a la 

lletra b) de l’article 3-8.2.
d) Per renúncia a la condició de vocal, presentada per escrit i comunicada al Go-

vern de la Generalitat.
e) Per condemna per delicte dolós en virtut de sentència ferma.
f) Per defunció.
g) Per incapacitat o inhabilitació per a exercir un càrrec públic declarades per 

sentència ferma.
h) Per incompatibilitat sobrevinguda.
i) Per negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures 

del càrrec, estimada pel Ple del Consell per majoria absoluta dels vocals.
2. Llevat dels indicats a les lletres b) i c) de l’article 3-8.2, els vocals del Consell 

Fiscal de Catalunya són nomenats per un període de sis anys.
3. Tret dels supòsits previstos a les lletres e), g), h) i i) de l’apartat anterior, les 

persones que integren el Ple del Consell, inclosa la que n’ocupa la presidència, han 
de continuar en l’exercici de llurs funcions fins a la presa de possessió del nou presi-
dent i dels nous vocals.

4. Qualsevol vacant anticipada en un lloc de vocal ha d’ésser coberta d’acord 
amb el procediment de nomenament establert en aquest article. En aquest cas, el 
mandat de la persona nomenada per ocupar la vacant s’estén al mateix període que 
li restava a la persona substituïda per acabar el seu mandat.

Article 3.11. Règim retributiu
1. Els vocals del Ple del Consell Fiscal de Catalunya no perceben cap retribució 

pel desenvolupament de les seves funcions, llevat de les compensacions econòmi-
ques que es fixin en el pressupost, d’acord amb els criteris que s’estableixin a l’esta-
tut de règim intern i amb la normativa que sigui d’aplicació.

2. El president o presidenta que té dedicació exclusiva, percebrà la retribució que 
es fixi en el pressupost, d’acord amb el que disposi l’estatut de règim intern.

3. Els vocals indicats a les lletres b) i c) de l’article 3-8.2 no reben cap retribució 
ni compensació econòmica per l’exercici de les seves funcions.

Article 3.12. Règim d’incompatibilitats
1. La condició de president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya, i la de 

vocal del Ple és incompatible amb la de: 
a) Membre del Parlament de Catalunya
b) Membre del Govern de la Generalitat de Catalunya
c) Membre electe de corporacions locals
d) L’exercici de la carrera judicial o fiscal
e) L’exercici de càrrecs en òrgans de rellevància constitucional o estatutària.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 152

f) La condició d’alt càrrec al servei de la Generalitat, de l’Estat o de l’Adminis-
tració local o personal de nomenament eventual, amb l’excepció de les persones 
representants d’entitats públiques que integren l’administració tributària de la Ge-
neralitat.

g) La condició de diputat al Congrés o al Parlament europeu o senador.
h) L’exercici de càrrecs directius en empreses concessionàries o arrendatàries 

d’obres o serveis de les administracions públiques de Catalunya.
i) El compliment de funcions directives en partits polítics, associacions empre-

sarials o sindicats.
j) Director de l’Oficina antifrau.
2. A més del que disposa l’apartat anterior, al president o presidenta i al director 

o directora, els és d’aplicació el règim establert per la normativa vigent en matèria 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Capítol III. Règim de funcionament

Article 3.13. Funcions del Ple
Les funcions del Ple del Consell Fiscal de Catalunya són les següents: 
a) Aprovar la memòria anual d’actuacions.
b) Aprovar l’informe a presentar al Parlament de Catalunya previst a l’article 

3-5.1.b).
c) Fixar els objectius del Consell i aprovar-ne el pla anual d’actuacions.
d) Conèixer, debatre i aprovar el projecte de pressupost.
e) Informar sobre les propostes de disposicions normatives que afectin a les com-

petències, funcions, estructura orgànica i règim de funcionament del Consell.
f) Debatre i aprovar les propostes d’actuació i els informes que s’elevin al Parla-

ment de Catalunya o al Govern de la Generalitat.
g) Aprovar les propostes de subscripció de convenis del Consell amb altres enti-

tats públiques o privades, i altres fórmules de col·laboració en què hi participi.
h) Rebre informació del nomenament i la separació del director o directora del 

Consell, i exercir el control de la funció de direcció.
i) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta del Con-

sell sotmeti a la seva consideració.
j) La resta de funcions que li atribueixi la normativa de desplegament d’aquesta 

llei i la normativa vigent que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats.

Article 3.14. Funcionament del Ple
1. El Consell Fiscal de Catalunya funciona en Ple, integrat pel president o presi-

denta i la totalitat dels vocals.
2. El Consell Fiscal de Catalunya es reunirà en Ple una vegada al mes en sessió 

ordinària i, en sessions extraordinàries, per decisió del seu president o presidenta, o 
quan ho sol·licitin la meitat més un dels seus vocals.

3. El funcionament del Consell Fiscal de Catalunya en Ple es regeix, en tot allò 
no previst en la present llei i el seu estatut de règim intern, pel que disposa la Llei de 
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 3.15. El secretari o secretària de Consell
1. Correspon al president o presidenta acordar el nomenament del secretari o se-

cretària del Consell Fiscal de Catalunya, que serà designat o designada entre perso-
nal funcionari pertanyent a algun dels cossos del grup A1 de la Generalitat de Cata-
lunya, amb experiència en el funcionament d’òrgans col·legiats.

2. El secretari o secretària del Consell Fiscal de Catalunya té les funcions se-
güents: 

a) L’organització dels serveis i el suport tècnic i administratiu del Ple.
b) Vetllar perquè els òrgans del Consell Fiscal de Catalunya actuïn d’acord amb 

els principis d’economia, celeritat i eficàcia.
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c) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple i de les comissions.
d) La recopilació d’informes i de la documentació necessària per al desenvolu-

pament de l’ordre del dia prevista en les sessions del Ple.
e) Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb 

el vistiplau del President.
f) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Ple.
g) Custodiar la documentació del Consell.
h) Expedir les certificacions dels acords adoptats pel Ple.
i) Qualsevol altra que li correspongui d’acord amb la normativa vigent que regula 

el règim jurídic dels òrgans col·legiats i la normativa de desenvolupament d’aquesta 
llei.

3. Al secretari o secretària del Consell li serà d’aplicació el règim general d’in-
compatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya.

Article 3.16. Suplència
1. D’acord amb allò previst a l’estatut de règim intern, en cas d’absència o malal-

tia del president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya, qualsevol dels vocals 
previstos a la lletra e) de l’article 3-8.2 podrà assumir provisionalment les seves fun-
cions, per designació temporal del president o presidenta.

2. En el supòsit d’absència o malaltia del secretari o secretària del Consell, el 
president o presidenta designarà un suplent entre el personal funcionari que presta 
serveis al Consell.

Article 3.17. La Comissió de protecció dels drets del contribuent
1. Per a l’exercici de les funcions establertes a la lletra h) de l’article 3-5 el Con-

sell ha de constituir la Comissió de protecció dels drets del contribuent.
2. La Comissió de protecció dels drets del contribuent està formada pel president 

del Consell, que n’exerceix la presidència, i per tres vocals del Consell, un en repre-
sentació de cadascú dels grups previstos a les lletres b) i d) de l’article 3-8.2, i un 
dels vocals dels previstos a la lletra e) d’aquest article.

3. La Comissió de protecció dels drets del contribuent té com funció atendre, i 
resoldre en el seu cas, les queixes i suggeriments que presentin els contribuents so-
bre el conjunt de l’activitat tributària de l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya.

4. En l’àmbit de la funció de resolució de queixes, la Comissió pot sotmetre a la 
consideració del Ple propostes de sol·licitud d’inici del procediment de revocació i 
altres procediments de revisió d’ofici dels actes administratius.

5. La Comissió de protecció dels drets del contribuent pot elevar al Ple propostes 
e informes en relació amb la funció de defensa dels drets del contribuent.

Article 3.18. La Comissió tècnica consultiva
1. Per a l’exercici de les funcions establertes a la lletra j) de l’article 3-5, el Con-

sell ha de constituir la Comissió tècnica consultiva.
2. La Comissió tècnica consultiva està formada pel president o presidenta del 

Consell, que n’exerceix la presidència, i per tres vocals del Consell designats pel 
president o presidenta, dos en representació del grup previst a la lletra b) de l’article 
3-8.2 i un del grup previst a la lletra e) del mateix precepte. A les sessions de la co-
missió han de participar, amb veu però sense vot, dos representants de la Inspecció 
tributària de l’Agència Tributària de Catalunya designats pel director o directora 
d’aquest organisme.

3. La Comissió tècnica consultiva té com funció emetre informe preceptiu i vin-
culant en aquells supòsits en què l’Agència Tributària de Catalunya estimi que po-
den concórrer les circumstàncies determinants de conflicte en l’aplicació de la nor-
ma tributària.
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Article 3.19. Comissions especialitzades de caràcter temporal
1. El president o presidenta del Consell Fiscal de Catalunya pot constituir co-

missions especialitzades de caràcter temporal per a la consulta i estudi d’assumptes 
concrets.

Aquestes comissions tenen la consideració de grups de treball i són presidides 
per un dels membres del Consell, designat pel seu president o presidenta.

2. Les propostes adoptades per les comissions previstes al punt anterior s’han de 
trametre al Ple per al seu coneixement i, si s’escau, per la seva aprovació i, en cap 
cas, tenen caràcter vinculant.

Article 3.20. Assistència a les sessions del Ple i comissions del Consell
1. A les reunions del Ple del Consell Fiscal de Catalunya, prèvia convocatòria del 

seu president o presidenta, hi poden participar, amb veu i sense vot, i d’acord amb 
la matèria que sigui objecte de debat: 

a) Les persones responsable dels diferents organismes o entitats públiques que 
integren les administracions tributàries de Catalunya que no siguin membres del 
Consell.

b) Els responsables d’altres organismes de la Generalitat de Catalunya amb àm-
bits d’actuació relacionats amb la gestió econòmica o financera.

2. A les reunions de les comissions hi poden assistir, per informar i fer suggeri-
ments, els membres d’Universitats, institucions acadèmiques o altres entitats espe-
cialitzades en l’estudi de la fiscalitat o de l’Administració tributària, i també perso-
nes expertes en les matèries que constitueixen el seu objecte.

Article 3.21. Deure de reserva
Totes les dades, informes o antecedents de qualsevol naturalesa, obtinguts pel 

Consell Fiscal de Catalunya en l’exercici de les seves funcions tenen caràcter reser-
vat i únicament poden ser utilitzats en els termes establerts per la normativa vigent 
en matèria d’ús de les dades amb transcendència tributària i en matèria de protecció 
de dades.

Article 3.22. El director o directora
1. El director o directora serà nomenat i separat per ordre de la persona titular 

del departament competent en matèria d’hisenda pública entre funcionaris o perso-
nal laboral, del grup A (subgrup A1), de les administracions públiques, que ocupin 
o hagin ocupat, places corresponents a cossos les funcions dels quals tinguin relació 
directa amb la matèria que li es pròpia, d’acord amb el que s’indiqui a la relació de 
llocs de treball, ocuparà el lloc corresponent amb dedicació exclusiva i tindrà cate-
goria de subdirector o subdirectora general.

2. Correspon al director o directora del Consell Fiscal de Catalunya les funcions 
següents: 

a) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Ple.
b) Exercir la direcció ordinària del Consell.
c) Organitzar i coordinar els serveis i funcions del Consell.
d) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
e) Dirigir i coordinar l’actuació de les comissions.
f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l al Ple.
g) Executar el programa anual d’actuació del Consell.
h) Exercir el comandament ordinari del personal, així com la potestat disciplinària.
i) Actuar com a òrgan de contractació del Consell.
j) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
k) Vetllar perquè els òrgans del Consell Fiscal de Catalunya actuïn d’acord amb 

els principis d’economia, celeritat i eficàcia
l) Totes aquelles altres que li delegui el president o presidenta.
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Article 3.23. El comitè de direcció
1. El comitè de direcció, integrat pel president o presidenta, el director o directo-

ra i un vocal dels previstos a l’article 3-8.2.b), designat pel president del Consell, és 
l’òrgan col·legiat de gestió ordinària del Consell Fiscal de Catalunya.

2. A l’estatut de règim intern es fixa el seu règim de funcionament i la periodici-
tat de les reunions. En tot cas, ha de reunir-se per preparar els assumptes a incloure 
a l’ordre del dia de cada sessió del Ple del Consell.

Capítol I. Règim jurídic i econòmic

Article 3.24. Recursos econòmics
Els recursos del Consell Fiscal de Catalunya estan constituïts per: 
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
b) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tinguin adscrits.
c) Qualsevol altre recurs que li correspongui legalment.

Article 3.25. Pressupost
1. El pressupost del Consell Fiscal de Catalunya es regeix per la normativa regu-

ladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, la normativa 
reguladora de les seves finances públiques i les lleis de pressupostos successives.

2. Correspon al director o directora del Consell elaborar l’avantprojecte de pres-
supost, que ha de contenir el que determini la normativa anual d’elaboració dels 
pressupostos.

3. L’avantprojecte de pressupost del Consell s’ha de sotmetre a l’anàlisi i el debat 
del Ple abans de la seva aprovació.

Article 3.26. Patrimoni
1. El patrimoni del Consell Fiscal de Catalunya està constituït pels béns i els 

drets que li són adscrits i pels béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que 
adquireixi per qualsevol títol.

2. Els béns adscrits al Consell conserven la qualificació jurídica originària i 
l’adscripció no implica la transmissió del domini públic ni la desafectació.

3. El règim patrimonial del Consell resta subjecte a la normativa reguladora de 
les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i a la normativa regula-
dora del patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

Article 3.27. Règim comptable i fiscalització
El Consell Fiscal de Catalunya resta sotmès al règim de comptabilitat pública i 

de fiscalització que la legislació reguladora de les finances públiques estableix per a 
les entitats autònomes de caràcter administratiu dependents de la Generalitat.

Article 3.28. Contractació
1. El règim jurídic de la contractació del Consell Fiscal de Catalunya és el que 

estableix la normativa vigent sobre contractes del sector públic.
2. L’òrgan de contractació del Consell és el director o directora.

Article 3.29. Personal
1. Per a l’exercici de les seves funcions, el Consell Fiscal de Catalunya pot comp-

tar amb personal funcionari i personal laboral.
2. A proposta del president o presidenta, el Ple del Consell Fiscal de Catalunya 

aprova la relació de llocs de treball, elaborada d’acord amb les disposicions de la 
legislació sobre la funció pública de l’Administració de la Generalitat i d’altres nor-
mes d’aplicació.

3. Per al desenvolupament de treballs o estudis específics, es podran contractar 
els serveis professionals d’experts d’acord amb les regles generals de la contracta-
ció pública de la Generalitat de Catalunya. En cas que aquests experts participin en 
les reunions del Ple del Consell o de les comissions, queden subjectes a les matei-
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xes obligacions de reserva i confidencialitat que la resta del personal i membres del 
Consell.

Article 3.30. Actes dictats pels òrgans del Consell Fiscal de Catalunya
1. Els actes administratius que provenen dels òrgans de govern del Consell Fiscal 

de Catalunya poden ésser objecte d’un recurs d’alçada davant el conseller o conse-
llera del departament competent en matèria d’hisenda pública, excepte els actes del 
president o presidenta, que esgoten la via administrativa, contra els quals es pot in-
terposar un recurs potestatiu de reposició.

2. Les contestacions a les queixes i suggeriments no constitueixen ni reconeixen 
drets subjectius o situacions jurídiques individualitzades per la qual cosa no són sus-
ceptibles recurs administratiu o jurisdiccional.

3. L’informe vinculant emès per la Comissió tècnica consultiva no és susceptible 
de recurs o reclamació, sens perjudici que en els recursos procedents contra l’acte de 
liquidació es plantegi la procedència de la declaració de conflicte en l’aplicació de la 
norma.

4. El recurs extraordinari de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan que ha dictat 
l’acte que s’impugna en els supòsits regulats per la legislació de procediment admi-
nistratiu, que també és el competent per resoldre’l.

5. La interposició del recurs contenciós administratiu és procedent d’acord amb 
el que estableix la llei d’aquest ordre jurisdiccional.

6. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que regulen 
aquestes matèries. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar 
davant el conseller o consellera competent per raó de la matèria. Les reclamacions 
prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el secretari o secretària 
general del departament competent per raó de la matèria.

7. Correspon al director o directora del Consell garantir el compliment de les 
obligacions de publicitat activa i resoldre les sol·licituds d’accés a la informació que 
formulin les persones directament relacionades amb l’organització, el funcionament 
o l’activitat del Consell. Contra les resolucions dictades en aquest àmbit es pot inter-
posar el recurs potestatiu de reposició, així com la reclamació prevista per la legis-
lació de transparència i els altres recursos que s’hi preveuen.

Article 3.31. Memòria anual
1. El Consell Fiscal de Catalunya elabora una memòria anual de les seves acti-

vitats i de les conclusions de les consultes, els informes, els estudis i els dictàmens 
que ha tramitat.

2. Dins el primer trimestre de cada any natural el Ple del Consell aprovarà la me-
mòria anual que eleva al Govern de la Generalitat i constituirà el fonament de l’infor-
me que es presenta al Parlament de Catalunya dins del primer semestre de cada any.

Article 3.32. Accés a la informació
1. El Consell Fiscal de Catalunya ha de garantir la confidencialitat de les con-

sultes, els informes, els estudis i els dictàmens que elabori i ho requereixen, sens 
perjudici del dret d’accés a la informació i a la documentació de les persones inte-
ressades.

2. La Comissió de protecció dels drets del contribuent i la Comissió tècnica con-
sultiva estan facultades per accedir a les dades dels expedients dels procediments 
tributaris relacionats amb la qüestió que es sotmet a la seva consideració que siguin 
estrictament necessàries per a emetre el seu pronunciament. A aquests efectes, els 
òrgans administratius afectats per les actuacions tenen l’obligació de facilitar la in-
formació que les Comissions sol·licitin.

3. Les consultes, els informes, els estudis i els dictàmens del Consell Fiscal de 
Catalunya es fan públics, un cop notificats a les persones, ens i institucions interes-
sades, amb l’anonimització prèvia de les dades de caràcter personal.
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Capítol V. Relacions institucionals

Article 3.33. Col·laboració institucional
1. El Consell Fiscal de Catalunya presta assistència tècnica als ens i organismes 

públics de la Generalitat de Catalunya responsables de la gestió, la recaptació, la li-
quidació i la inspecció dels impostos.

2. En l’àmbit de les funcions establertes a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Cata-
lunya col·labora amb les administracions fiscals dels estats membres de la Unió Eu-
ropea, amb els organismes internacionals amb competències en matèria de fiscalitat, 
i amb les autoritats fiscals de la resta d’Estats.

3. Quan la seva intervenció sigui expressament requerida, i d’acord amb les fun-
cions enumerades a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Catalunya cooperarà amb l’ad-
ministració de justícia, els òrgans del Ministeri Fiscal i l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya.

4. Tots els organismes i institucions públiques dependents de la Generalitat de 
Catalunya que, directa o indirectament, gestionin, liquidin o recaptin ingressos de 
caràcter tributari col·laboraran amb el Consell Fiscal i li facilitaran qualsevol dada 
o documentació que sigui necessària per al desenvolupament de les seves funcions, 
així com l’accés a la informació continguda a les bases de dades que puguin utilitzar 
per dur a terme les tasques de la seva competència, sens perjudici del compliment de 
la normativa de protecció de dades.

Article 3.34. Convenis de col·laboració
1. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 

convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administra-
cions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. També 
ho pot fer amb entitats privades que persegueixin la mateixa finalitat.

2. En el supòsit que els convenis esmentats anteriorment impliquin una despesa 
o obligació econòmica per al Consell Fiscal de Catalunya, s’ha d’establir una con-
traprestació econòmica que, en qualsevol cas, ha de compensar el cost dels mitjans 
esmerçats en l’execució del conveni.

Article 3.35. Formes de col·laboració
La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats d’al-

tres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula ju-
rídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia i diferenciada.

Títol II. Institut de Recerca Fiscal i d’Estudis Tributaris de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 3.36. Naturalesa 
1. Es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya, com a or-

ganisme autònom administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’actuar per al compliment de les seves funcions.

2. L’institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya s’adscriu al de-
partament del govern de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’hi-
senda i, en l’exercici de llurs funcions, disposa d’autonomia funcional, financera i 
de gestió.

3. L’institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya es regeix per aques-
ta llei i per les altres disposicions que la despleguen, pel seu estatut de règim intern,, 
per la legislació reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Ge-
neralitat de Catalunya, i per les normes generals del dret públic.
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Article 3.37. Finalitats
Les finalitats de l’Institut de recerca i estudis tributaris de Catalunya són les se-

güents: 
a) L’estudi i la recerca en matèria d’hisenda pública, dret tributari i gestió dels 

sistemes fiscals.
b) Impulsar la reflexió, el debat social i la divulgació científica en l’àmbit de la 

fiscalitat.
c) La creació, gestió, difusió i aplicació del coneixement tècnic necessari per al 

perfeccionament del sistema fiscal de Catalunya.
d) Garantir la qualitat tècnica i la formació permanent del personal al servei dels 

diferents organismes que integren l’administració tributària de la Generalitat Cata-
lunya.

e) Identificar, analitzar i fomentar la implementació a Catalunya de les millors 
pràctiques de gestió dels sistemes fiscals d’arreu del món.

f) Col·laborar amb les universitats i centres de recerca establerts a Catalunya per 
a promoure la producció científica en l’àmbit de la fiscalitat.

g) Col·laborar amb institucions acadèmiques i organitzacions internacionals que 
fomentin l’estudi de la fiscalitat.

h) Ser un centre de referència en el coneixement de la fiscalitat internacional i 
eina bàsica per al desenvolupament econòmic de Catalunya i del seu teixit empre-
sarial.

Article 3.38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents: 
a) Assessorar tècnicament al Parlament de Catalunya i al govern de la Generali-

tat en el desenvolupament de la política fiscal.
b) Obtenir, gestionar, seleccionar i difondre el coneixement científic en l’àmbit 

de la fiscalitat.
c) Desenvolupar i promoure la recerca jurídica i econòmica en l’àmbit de la hi-

senda pública i de la gestió dels sistemes tributaris.
d) Elaborar o impulsar la publicació de treballs científics o tècnics relacionats 

amb la fiscalitat.
e) Organitzar activitats de debat, reflexió i divulgació sobre la fiscalitat.
f) Detectar, analitzar i proposar la implementació de les millors pràctiques de 

gestió als organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya.

g) Promoure l’accés dels ciutadans al coneixement de la fiscalitat, impulsant 
programes de formació i educació en les compliment de les obligacions tributàries.

h) Estudiar, identificar i definir els programes, els continguts i l’estructura dels 
processos selectius del personal assignat a les funcions d’aplicació dels tributs, així 
com les competències, els perfils professionals exigibles i els mètodes de selecció i 
avaluació més adequats per aquest personal en els termes fixats per l’autoritat com-
petent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent.

i) Participar en els òrgans i els processos de selecció del personal assignat a les 
funcions d’aplicació dels tributs en els termes fixats per l’autoritat competent o en 
els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent.

j) Executar, gestionar i donar suport als processos selectius en els termes fixats 
per l’autoritat competent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent 
i participar, si escau, en la selecció d’altres tipus de personal, en allò relatiu als co-
neixements tributaris que es puguin exigir.

k) Establir i desenvolupar les polítiques generals de formació en l’àmbit tributari, 
i programar, organitzar i desenvolupar les accions de formació de caràcter selectiu, 
inicial o bàsic, d’especialització i d’actualització permanent.
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l) Promoure la col·laboració amb institucions i centres nacionals, estatals i inter-
nacionals anàlegs i mantenir-hi relacions d’intercanvi de coneixements i de profes-
sionals en les matèries pròpies de la seva competència.

m) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a la internacionalització de 
l’economia de catalana i de les seves empreses i operadors econòmics.

n) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 
instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.

o) Assessorar a les autoritats tributàries de Catalunya en fiscalitat internacional.
p) Les que li atribueixin les lleis i altres disposicions i les que li encomani el 

Govern.
2. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya exerceix les seves 

funcions en relació amb totes les administracions tributàries de Catalunya i amb 
llurs ens i òrgans comuns, d’acord amb els principis d’autonomia, lleia

Capítol II Organització

Article 3.39. Estructura orgànica
1. Els òrgans de govern de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Ca-

talunya són: 
a) El Consell Rector
b) El director o directora
2. També forma part de l’estructura orgànica de l’Institut el Comitè Científic.

Article 3.40. El Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan de participació, deliberació, consulta, seguiment 

i aprovació de les activitats i els projectes de l’Institut de recerca fiscal i estudis tri-
butaris de Catalunya.

2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
a) President o presidenta: La persona titular del departament del Govern de la 

Generalitat que sigui competent en matèria d’hisenda
b) Vicepresident o vicepresidenta: La persona titular de la secretaria d’Hisenda.
c) Vocals: 
c.1) La persona titular de la presidència del Consell Fiscal de Catalunya.
c.2) La persona titular de la direcció de l’Agència Tributària de Catalunya
c.3) La persona titular de la presidència de la Junta de Tributs.
c.4) Quatre vocals designats per la persona titular del departament del govern 

competent en matèria d’hisenda, dues de les quals entre les persones titulars unitats 
directives competents en matèria pressupostària.

c.5) La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya.

c.6) La persona titular de la secretaria d’Administració i Funció Pública.
c.7) Quatre persones designades per la persona titular de la presidència del Con-

sell Rector de l’Institut entre persones expertes en fiscalitat i reconegut prestigi en 
el mon acadèmic, vinculades a les Universitats de Catalunya.

c.8) La persona titular de la direcció de l’Institut, amb veu i sense vot.
3. Llevat del director o directora, els membres del Consell Rector no tindran 

dedicació exclusiva ni percebran cap retribució pel desenvolupament de les seves 
funcions, llevat de les compensacions econòmiques que es fixin en el pressupost 
d’acord amb el que disposi el seu reglament de funcionament intern. Els membres 
del Consell Rector que formin part del sector públic i els que percebin retribucions 
amb càrrec a pressupostos públics de forma directa o indirecta, no reben cap retri-
bució ni compensació per l’exercici de les seves funcions a l’Institut.
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Article 3.41. Funcions del Consell Rector
Correspon al Consell Rector de l’Institut de recerca i estudis tributaris de Cata-

lunya les funcions següents: 
a) Aprovar el pla estratègic, els plans d’actuació anuals, els programes de recer-

ca, formació i selecció i la carta de serveis.
b) Conèixer i debatre l’avantprojecte de pressupost i aprovar la memòria anual 

de l’Institut.
c) Informar sobre les disposicions de caràcter general relatives a l’estructura or-

gànica i el regim interior de l’Institut.
d) Impulsar, debatre i examinar les propostes que l’Institut elevi a la persona ti-

tular del departament competent en matèria d’hisenda pública.
e) Proposar al govern els barems reguladors de les remuneracions de les activi-

tats de recerca, formació i selecció impulsades per l’Institut.
f) Proposar al govern els criteris per fixar els drets d’inscripció o matrícula en 

les activitats de l’Institut.
g) Aprovar les propostes de subscripció de convenis que l’Institut subscrigui amb 

altres entitats públiques o privades i sobre les altres fórmules de col·laboració en què 
participi l’Institut.

h) Rebre informació del nomenament i la separació del director o directora de 
l’institut i exercir el control de la funció de direcció.

i) Acordar la creació d’òrgans temporals d’assessorament o consulta de l’Institut i 
ésser informat sobre els òrgans d’aquesta naturalesa creats a iniciativa del president 
o presidenta de l’Institut.

j) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta de l’Ins-
titut sotmeti a la seva consideració.

k) Les que li atribueixin les lleis i altres disposicions i les que li encomani el 
Govern.

Article 3.42. Funcionament del Consell Rector
1. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària dues vegades l’any, convo-

cat pel president o presidenta, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el 
president o presidenta, a iniciativa pròpia o a instància d’una tercera part dels seus 
membre.

2. El President pot convidar a assistir a les reunions del Consell Rector amb veu 
però sense vot: 

a) Les persones responsables dels diferents organismes o entitats públiques que 
integren l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya que no siguin vo-
cals per raó del càrrec.

b) Els responsables d’altres organismes de la Generalitat de Catalunya amb àm-
bits d’actuació relacionats amb la gestió econòmica o financera.

c) Persones expertes en les matèries que, d’acord amb l’article 3-37, constitueixen 
alguna de les seves finalitats.

3. Els acords del Consell rector són adoptats per majoria dels membres presents 
a la sessió en què es voten. El president o presidenta dirimeix els empats, si es pro-
dueixen, per mitjà del vot de qualitat.

4. D’acord amb el que disposa la normativa vigent sobre l’ús de la informació 
tributària i en matèria de protecció de dades personals, les persones que participin 
en una reunió del Consell Rector de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de 
Catalunya guardaran la reserva pròpia de llur funció i no podran fer ús en cap cas 
de la seva condició per als assumptes que, per la seva activitat professional i/o aca-
dèmica, poguessin tenir relació amb els que coneguin per raó del càrrec.

5. El Consell Rector, en tot allò que no estableix aquesta llei ni la normativa de 
desplegament es regeix, supletòriament, per la legislació vigent aplicable als òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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Article 3.43. El director o directora
1. El Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera del departa-

ment competent en matèria d’hisenda, nomena i separa de llurs funcions al director 
o directora de l’Institut de recerca i estudis tributaris de Catalunya.

2. El candidat o candidata a dirigir l’Institut serà escollit entre persones expertes 
en fiscalitat, de competència i prestigi reconeguts i acreditada experiència.

3. El director o directora tindrà dedicació exclusiva i la condició d’alt càrrec del 
govern de la Generalitat de Catalunya, assimilat, a tots els efectes, a un director o 
directora general, i li serà d’aplicació el règim establert per la normativa vigent en 
matèria d’incompatibilitats dels alts càrrecs.

4. Corresponen al director o directora les funcions de: 
a) Representació ordinària, direcció, administració i coordinació de les actua-

cions de l’Institut.
b) Exercir el comandament i nomenar i cessar al personal funcionari al servei de 

l’Institut, i contractar i acomiadar al personal laboral.

Article 3.44. El Comitè Científic
1. El Comitè Científic és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per un 

màxim de deu experts acadèmics de reconegut prestigi nacional i internacional en 
matèria fiscal i tributària, que té com a finalitats proporcionar orientació estratègi-
ca a l’Institut en l’àmbit de la recerca i establir criteris per garantir la qualitat de les 
seves activitats formatives i de recerca.

2. Els membres del Comitè Científic son designats pel Consell Rector per un pe-
ríode de cinc anys, en funció del seu bagatge investigador, acreditat per la partici-
pació i el lideratge en grups i projectes de recerca competitius, i la publicació de la 
seva recerca en revistes acadèmiques especialitzades i de referència internacional o 
en editorials de primer nivell.

3. El president del Comitè Científic serà designat pel Consell Rector entre el seus 
membres per un període de cinc anys.

4. Les funcions del Comitè Científic són: 
a) Revisar i proposar les línies de recerca.
b) Revisar i proposar els plans i programes de formació
c) Proposar programes d’actuació en matèria científica per a la posada en marxa 

de projectes de recerca i formació
d) Proposar programes de recerca i formació en matèria de fiscalitat internacional.
5. El Comitè Científic es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any, convo-

cat pel president o presidenta, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el 
president o presidenta, a iniciativa pròpia o a instància d’una tercera part dels mem-
bres del Consell Rector.

6. Els membres del Comitè Científic no percebran cap retribució pel desenvolu-
pament de les seves funcions, llevat de les compensacions econòmiques que es fixin 
en el pressupost d’acord amb els criteris que estableixi el reglament de funcionament 
intern.

Article 3.45. Comissions i grups de treball
1. D’acord amb el que estableixi el seu reglament de funcionament intern, per 

acord del president o presidenta, o el Consell Rector, es podran constituir comis-
sions de caràcter temporal, per a l’estudi de matèries concretes en l’àmbit de compe-
tències de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya.

2. Aquestes comissions tenen la consideració de grups de treball i estaran presi-
dides per un dels membres del Consell Rector, que serà designat pel seu president 
o presidenta.

3. Les conclusions a què arribin les comissions s’han de trametre al Consell Rec-
tor i, en cap cas, tenen caràcter vinculant.
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Capítol III. Règim de funcionament

Article 3.46. Recursos econòmics
Els recursos de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya estan 

constituïts per: 
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tinguin adscrits.
c) Els rendiments derivats de la recaptació de les taxes i preus públics i, en gene-

ral, de la prestació de serveis.
d) Qualsevol altre recurs que li correspongui legalment.

Article 3.47. Pressupost
1. El pressupost de l’Institut de Recerca i Estudis Tributaris de Catalunya es re-

geix per la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de 
la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les lleis de 
pressupostos successives.

2. Correspon al director o directora elaborar l’avantprojecte de pressupost, que 
ha de contenir: 

a) Un estat de recursos, amb les estimacions corresponents.
b) Un estat de dotacions, amb les avaluacions dels mitjans que siguin necessaris.
c) El que determini la normativa anual d’elaboració dels pressupostos.
3. La proposta d’avantprojecte de pressupost s’ha de sotmetre a l’anàlisi i el debat 

del Consell Rector abans de la seva aprovació.

Article 3.48. Patrimoni
1. El patrimoni de l’institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya està 

constituït pels béns i els drets que li són adscrits i pels béns i els drets propis, de 
qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.

2. Els béns adscrits a l’institut conserven la qualificació originària i l’adscripció 
no implica la transmissió del domini públic ni la desafectació.

3. El règim patrimonial de l’institut resta subjecte a la normativa reguladora de 
les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i a la normativa regula-
dora del patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

Article 3.49. Règim comptable i fiscalització
L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya resta sotmès al règim 

de comptabilitat pública i de fiscalització que la legislació reguladora de les finan-
ces públiques estableix per a les entitats autònomes de caràcter administratiu depen-
dents de la Generalitat.

Article 3.50. Règim de contractació
1. El règim jurídic de la contractació de l’Institut de recerca fiscal i estudis tribu-

taris de Catalunya és el que estableix la legislació sobre contractes del sector públic.
2. L’òrgan de contractació és el director o directora.

Article 3.51. Personal
1. Els llocs de treball de l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Cata-

lunya poden ésser ocupats per personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, 
de qualsevol universitat pública catalana, o altres organismes o entitats públiques, 
d’acord amb la normativa de funció pública de l’administració de la Generalitat i les 
especificacions de la relació de llocs de treball corresponents.

2. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya podrà contractar, 
en els termes que estableix la legislació general de la funció pública, el personal la-
boral necessari per a ocupar els llocs de treball i complir les funcions que no s’hagin 
de reservar a funcionaris.

3. El Consell Rector aprovarà una relació de llocs de treball a proposta del presi-
dent o presidenta del Consell. La relació de llocs de treball s’ha d’elaborar d’acord 
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amb les disposicions de la legislació sobre la funció pública de l’Administració de 
la Generalitat.

4. Per al desenvolupament de treballs o estudis específics, es podran contractar 
els serveis professionals d’experts d’acord amb les regles generals de la contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya.

5. Per a participar en els processos selectius de personal, es podrà atribuir als 
membres dels cossos especials amb funcions amb l’àmbit de la hisenda pública 
l’exercici temporal de funcions d’avaluació i formació, que s’han de complir en rè-
gim de comissió de serveis o d’acord amb la situació administrativa que els corres-
pongui segons la seva normativa reguladora.

6. L’Institut pot rebre en estades d’estudi o formació personal investigador i altres 
membres qualificats de la comunitat acadèmica i experts relacionats amb l’estudi i la 
recerca en l’àmbit tributari. Aquest personal es regeix pels acords subscrits en cada 
cas amb la institució corresponent. En els mateixos termes, l’Institut pot destinar 
temporalment personal propi en altres centres de formació o recerca en matèries 
coincidents o anàlogues a les de l’Institut.

7. L’Institut ha de prestar una atenció especial a les persones que desenvolupin la 
seva formació universitària en els àmbits de la seva competència. Amb aquesta fi-
nalitat o recerca i ha d’estimular l’interès per les sortides professionals relacionades 
amb les seves competències.

Article 3.52. Règim de recursos i reclamacions
1. Els actes administratius que provenen dels òrgans de govern de l’Institut de 

recerca fiscals i estudis tributaris de Catalunya podran ésser objecte d’un recurs 
d’alçada davant el conseller o consellera del departament competent en matèria d’hi-
senda pública, excepte els actes del president o presidenta, que esgoten la via admi-
nistrativa, contra els quals es pot interposar un recurs potestatiu de reposició.

2. El recurs extraordinari de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan que ha dictat 
l’acte que s’impugna en els supòsits regulats per la legislació de procediment admi-
nistratiu, que també és el competent per resoldre’l.

3. La interposició del recurs contenciós administratiu és procedent d’acord amb 
el que estableix la llei d’aquest ordre jurisdiccional.

4. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que regulen 
aquestes matèries. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar 
davant el conseller o consellera competent per raó de la matèria, que les resolt. Les 
reclamacions prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el secretari 
o secretària general del departament competent per raó de la matèria, que les resol.

5. Correspon al director o directora resoldre les sol·licituds d’accés a la informa-
ció que formulin les persones directament relacionades amb l’organització, el fun-
cionament o l’activitat de l’Institut. Contra les resolucions dictades en aquest àmbit 
es pot interposar el recurs potestatiu de reposició davant el conseller o consellera 
competent en matèria d’hisenda pública, així com la reclamació prevista per la le-
gislació de transparència i els altres recursos que s’hi preveuen.

Capítol IV. Col·laboració i relacions institucionals

Article 3.53. Col·laboració amb altres administracions tributàries  
i organismes anàlegs
1. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya col·laborarà amb els 

organismes anàlegs d’altres administracions tributàries, així com amb les universi-
tats, amb l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, el Centre d’Estudis d’Opinió i l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i amb altres centres públics i privats de recer-
ca, formació i selecció de personal.

2. Aquesta col·laboració es pot articular per mitjà de qualsevol fórmula jurídica 
admesa en dret, inclosa la constitució o participació en entitats amb personalitat ju-
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rídica pròpia i diferenciada, sempre que tinguin per objecte alguna de les finalitats 
indicades a l’article 3-37.

Disposicions addicionals 

Primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Catalunya
1. El Registre d’assessors fiscals de Catalunya té per finalitat constituir un cens 

únic on figurin, degudament relacionades, les persones físiques que presten serveis 
d’assistència, assessorament, defensa jurídica, auditoria, consultoria o altres serveis 
que, directa o indirectament, estiguin relacionats amb el compliment de les obliga-
cions tributàries que recauen sobre els contribuents amb obligacions tributàries a 
Catalunya.

2. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i requereix presentar una sol·li-
citud en la que s’acrediti reunir les condicions mínimes necessàries per a la presta-
ció dels serveis professionals en matèria tributària i s’accepti seguir el codi de bones 
pràctiques.

3. El Consell Fiscal promourà socialment la figura de l’assessor fiscal registrat, i 
proposarà als organismes i entitats públiques integrants de les administracions tri-
butàries de Catalunya, mesures per a impulsar protocols d’actuació conjunta amb els 
col·legis, entitats o associacions professionals amb representació al Ple.

4. Els organismes i entitats públiques integrants de l’administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya han de reconèixer la condició d’assessor fiscal a tota 
persona que acrediti la seva inscripció al registre sense necessitat d’exigir cap altra 
mena de documentació o justificació.

5. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya als efectes d’establir els instruments de co-
operació i gestió que tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits administra-
tius necessaris per a complir amb les obligacions tributàries.

6. Als efectes del que disposa l’article 3-8.2 del Codi Tributari de Catalunya, la 
representativitat al Consell Fiscal de Catalunya dels diferents col·lectius i associa-
cions professionals d’assessors fiscals s’ha de fixar d’acord amb el que es determini 
reglamentàriament.

7. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de 
bones pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els di-
ferents organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya, pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Registre d’asses-
sors fiscals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció.

8. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació ha d’ésser dut a 
terme pels responsables del Registre i ha de garantir l’audiència de l’afectat.

9. La determinació de les persones que s’han d’inscriure en el Registre d’asses-
sors fiscals de Catalunya, la informació requerida als declarants, el contingut del 
codi de conducta i el procediment d’investigació i tramitació de les denúncies ha 
d’ésser regulat per reglament.

Segona. Estatut de règim intern del Consell Fiscal de Catalunya
Un cop constituït, el Ple del Consell Fiscal de Catalunya ha d’elevar, en el ter-

mini de sis mesos, al Govern de la Generalitat, per a la seva aprovació per mitjà de 
Decret, una proposta d’estatut de règim intern on, entre altres qüestions, es regularà: 

a) Les regles sobre convocatòria, periodicitat de les reunions i criteris de votació 
del Ple del Consell Fiscal.

b) Els organismes i entitats públiques integrants de l’administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya que, en condició de membres permanents del Consell 
Fiscal, ha de designar els vocals previstos a la lletra b) de l’article 3-8.2 del Codi 
Tributari de Catalunya.
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c) El funcionament de les Comissions del protecció dels drets del contribuent 
prevista a l’article 3-17 i de la Comissió tècnica consultiva prevista a l’article 3-18 
del Codi Tributari de Catalunya.

d) El funcionament del comitè de direcció.
e) La retribució del president o presidenta.
f) El reglament d’organització i funcionament del Registre d’assessors fiscals de 

Catalunya, els criteris d’admissió i exclusió dels sol·licitants i el codi de bones pràc-
tiques.

g) Els criteris de representativitat dels col·legis, entitats, associacions o col·lectius 
professionals que permeti designar els vocals regulats a la lletra d) de l’article 3-8.2 
del Codi Tributari de Catalunya.

h) Els criteris de representativitat de les administracions tributàries locals que 
permetin designar els vocals regulats a la lletra c de l’article 3-8.2 del Codi Tribu-
tari de Catalunya.

Disposicions finals 

Primera. Inici d’activitats del Consell Fiscal de Catalunya
1. La creació efectiva del Consell Fiscal de Catalunya, en els termes previstos en 

el Títol I del llibre tercer es produirà en el moment en que, previ el nomenament del 
seu president o presidenta pel Parlament de Catalunya, entri en vigor el Decret pel 
qual el Govern nomena, d’acord amb el que disposa la present disposició, la resta de 
membres que han de constituir el Ple del seu Consell

2. Mentre no estigui constituït el Registre d’assessors fiscals de Catalunya, els 
vocals previstos a la lletra d) de l’article 3-8.2 del Codi Tributari de Catalunya són 
provisionalment designats pel president o presidenta del Consell, entre professionals 
de reconeguda experiència vinculats als col·lectius i associacions professionals esta-
blerts a Catalunya.

3. Mentre no estigui aprovat l’estatut de règim intern, tenen la condició de mem-
bres del Consell Fiscal de Catalunya i podran designar els vocals que els representin 
al Ple, els organismes següents: 

a) L’Agència Tributària de Catalunya
b) La Direcció General de Tributs de Catalunya
c) La Junta de Finances de Catalunya
4. Mentre no estigui aprovat l’estatut de règim intern, tenen la condició de mem-

bres del Consell Fiscal de Catalunya i podran designar els vocals que els representin 
al Ple, els òrgans corresponents de les diputacions de Catalunya.

5. Mentre no sigui d’aplicació l’estatut de règim intern, continuaran vigents el 
decret 162/2010 de 9 de novembre, pel qual es regula l’Oficina del contribuent i la 
disposició addicional Primera de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives.

Segona. Inici d’activitats de l’Institut de Recerca Fiscal i Estudis 
Tributaris
La creació efectiva de l’Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris en els ter-

mes previstos en el títol II del llibre tercer, es produirà en el moment en que es pu-
bliqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució per la qual la 
persona titular del departament competent en matèria d’hisenda constitueixi el seu 
Consell Rector.
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En el primer ple del Consell Rector, el president o presidenta presentarà una 
proposta de reglament de funcionament intern i una relació de llocs de treball que, 
un cop aprovades, serà elevades al govern de la Generalitat per a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Mireia 

Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00040/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 34350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenta la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de Llei de mesures urgents per incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles

Memòria justificativa 
El dret a un habitatge digne, amb garantia constitucional i estatutària, comporta 

un deure d’atenció activa per part dels Poders Públics per tal d’assolir la seva mà-
xima efectivitat. Tenint en compte les conseqüències socials de l’actual crisi econò-
mica i en especial la seva erosió a la dita efectivitat, és necessari fomentar la forma-
lització d’arrendaments immobiliaris amb rendes de naturalesa social i assequible 
mitjançant la reducció dels seus costos de formalització, especialment, els costos 
tributaris.

Exposició de motius 
La greu situació de falta d’efectivitat del compliment del dret a accés a un ha-

bitatge digne per part dels ciutadans, especialment arran de la crisi econòmica que 
ha patit i pateix el nostre país, ha comportat l’adopció d’una sèrie de mesures nor-
matives per a posar remei a aquesta situació. Entre aquestes mesures, destaquen el 
foment dels arrendaments o lloguers immobiliaris amb rendes de caràcter social o 
assequible. Aquest tipus de contractes permet en molts casos a ciutadans en situa-
cions econòmiques molt desfavorides accedir o romandre al seu habitatge habitual, 
especialment després d’haver patit l’execució de la garantia hipotecaria que recau 
sobre el mateix a conseqüència de l’impagament, en moltes ocasions involuntari, 
dels préstecs o crèdits que varen fer servir per a adquirir-lo.

Tot i la bona voluntat de molts operadors econòmics per a formalitzar aquest ti-
pus d’arrendaments i la necessitat de molts ciutadans de concloure’ls, s’ha consta-
tat a la pràctica que el pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials, que es 
merita per la pròpia formalització de l’arrendament, suposa un cost afegit per a totes 
dues parts que encareix i per tant dificulta la formalització d’aquest tipus de contrac-
tes. Així mateix, cal tenir en compte que l’exigibilitat d’aquest tribut a persones en 
una situació econòmica desfavorida és poc respectuosa amb el principi del sosteni-
ment de les despeses públiques per part dels ciutadans en atenció a la seva capacitat 
econòmica, de conformitat amb l’article 31 de la Constitució Espanyola de 1978.

Es per això que, mitjançant aquesta llei i amb voluntat de posar remei a les si-
tuacions anteriorment esmentades, s’introdueixen dues bonificacions de la quota de 
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l’Impost de Transmissions Patrimonials, les quals permetran als titulars d’un arren-
dament socials o assequibles contribuir en una mesura més justa a les despeses pú-
bliques en atenció a la seva situació econòmica desfavorida. Així, el subjecte passiu 
arrendatari d’un lloguer social podrà gaudir d’una bonificació de la quota tributaria 
del 99% i l’arrendatari d’un lloguer assequible d’una bonificació del 95% de la ma-
teixa.

Així mateix, i per tal d’introduir aquestes dues bonificacions amb caràcter ur-
gent –reduir el cost de formalització d’arrendaments o lloguers immobiliaris socials 
i assequibles amb l’objectiu d’incentivar la seva formalització–, aquesta llei parteix 
de la concepció legal dels arrendaments de caràcter social o assequible ja recollides 
en altres textos normatius i permet que els ciutadans beneficiaris puguin gaudir de 
les bonificacions tributàries sense càrregues o tràmits addicionals als que ja han de 
complir per a poder accedir a un arrendament social o assequible.

Article primer
S’afegeix a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a la següent disposició: 
Disposició addicional segona. Bonificacions de la quota de l’Impost de Trans-

missions Patrimonials Oneroses per a la constitució d’arrendaments immobiliaris 
de caràcter social o assequible.

1. Les quotes derivades de l’aplicació de la modalitat de transmissions patrimo-
nials oneroses pel cas de constitució d’arrendaments immobiliaris que tinguin per 
finalitat ésser l’habitatge habitual del subjecte passiu gaudiran de les següents bo-
nificacions: 

– 95% de la quota per al cas que l’arrendament immobiliari tingui la considera-
ció d’arrendament assequible.

– 99% de la quota per al cas que l’arrendament immobiliari tingui la considera-
ció d’arrendament social, de conformitat amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica.

2. Es considerà arrendament assequible als efectes d’aquesta disposició aquells 
que es formalitzin per deutors hipotecaris en situació de topall d’exclusió social en 
aplicació dels compromisos voluntaris assumits pels creditors hipotecaris en virtut 
del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable de deutes amb garantia 
hipotecària sobre la l’habitatge habitual i de conformitat amb el previst al Reial De-
cret Llei 6/2012, 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos.

3. Es considerà arrendament social als efectes d’aquesta disposició aquells que es 
formalitzin per persones amb risc d’exclusió residencial de conformitat amb al pre-
vist al Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

4. Per a beneficiar-se d’aquesta bonificació, la renda assequible o social haurà 
d’haver-se establert per a un termini mínim inicial de dos anys.

5. Als efectes d’acreditar la procedència de la bonificació de l’arrendament im-
mobiliari que tingui la consideració d’arrendament assequible, bastarà per part del 
subjecte passiu l’aportació juntament amb l’auto declaració del tribut del contracte 
d’arrendament, l’expedient sencer d’estudi i la resolució per part del creditor hipote-
cari, on consti i s’acrediti el compliment dels requisits per a ésser considerat deutor 
hipotecari en situació de topall d’exclusió social.

6. Als efectes d’acreditar la procedència de la bonificació de l’arrendament im-
mobiliari que tingui la consideració d’arrendament social, bastarà per part del sub-
jecte passiu l’aportació juntament amb l’autodeclaració del tribut del contracte d’ar-
rendament, tota aquella documentació que pugui acreditar que el subjecte passiu i la 
seva família es troba en risc d’exclusió residencial.
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Disposició Final Primera
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, llevat de les mesures que comportin un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al pressupost vigent, que no entra-
ran en vigor, en la part que comporti aquesta afectació pressupostària, fins a l’exer-
cici pressupostari següent al de l’entrada en vigor.

Palau del Parlament, 29 de julio de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.09. Qüestions de confiança

Qüestió de confiança del president de la Generalitat
204-00001/11

PRESENTACIÓ

Reg. 35107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb els articles 12.1.f i 44 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 

de la presidència de la Generalitat i del Govern i amb l’article 150 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, us comunico que, amb la deliberació prèvia del Govern, 
he decidit plantejar una qüestió de confiança, en els termes que vaig exposar en la 
sessió del Parlament del 8 de juny de 2016, i sol·licitar que sigui debatuda el proper 
dia 28 de setembre de 2016.

Ben cordialment,
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 30 d’agost de 2016, el 

president ha informat el Govern sobre la seva decisió de plantejar al Parlament una 
qüestió de confiança, i sol·licitar que sigui debatuda pel Ple el dia 28 de setembre de 
2016. El Govern ha deliberat sobre aquesta qüestió, d’acord amb els articles 12.1.f 
i 44 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 30 d’agost de 2016.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme 
educatiu amb infants i joves
250-00555/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 34278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reco-
neixement i el suport a l’associacionisme educatiu amb infants i joves, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’associacionisme educatiu a Catalunya és un divers moviment educatiu de gent 

jove de base voluntària que integra més de 25.000 persones en diferents associa-
cions i entitats de base. Aquest moviment, obert i inclusiu, està basat en l’educació 
per l’acció, la participació, la implicació comunitària i la transformació social.

L’associacionisme educatiu amb infants i joves està estructurat per grups d’edats, 
a diferència d’altres propostes d’associacionisme educatiu i de participació juvenil 
com els grups i casals de joves existents al nostre país, engloba la realitat d’escoltis-
me, esplai i altres moviments infantils i juvenils de base associativa i gaudeix d’una 
llarga tradició i reconeixement a Catalunya. A la vegada, desenvolupa una educació 
en valors amb diferents eines, estratègies i metodologies pròpies com la vivència del 
medi natural, el joc, el progrés personal, el petit grup i la descoberta del territori 
i de la seva realitat, entre d’altres, que té per objectiu crear una ciutadania activa i 
compromesa. Per tot plegat, l’associacionisme educatiu és part de la comunitat edu-
cativa i és important enfortir aquest reconeixement tant a nivell de país com en el 
seu àmbit local.

L’associacionisme educatiu amb infants i joves beu actualment de diferents mo-
viments i tradicions, com les colònies escolars de finals del segle xix, la consolida-
ció de l’escoltisme català el 1928 de la mà de Josep Maria Batista i Roca, el mo-
viment excursionista, els moviments de renovació pedagògica, els moviments de 
defensa dels drets de la infància, iniciatives d’educació per la pau així com diferents 
propostes d’educació popular i associativa, d’aquí i d’arreu, en el marc de l’educació 
no formal.

La dimensió associativa, juvenil i voluntària de l’associacionisme educatiu l’em-
marca en el moviment juvenil del país amb qui comparteix el foment de la partici-
pació dels i les joves, processos d’apoderament personals i col·lectius, el foment de 
l’emancipació, la defensa dels seus drets i la implicació en la comunitat.

D’altra banda, l’associacionisme educatiu també conviu amb la resta de projectes 
d’educació en el lleure i altres propostes i serveis socioeducatius, impulsats per ad-
ministracions públiques tot i que molts d’ells també liderats o gestionats per entitats 
sense ànim de lucre (AMPA, entitats d’acció social, entitats educatives, cooperatives 
d’iniciativa social...), i que han estat i són claus al nostre país per propostes educati-
ves basades en la inclusió social i el creixement i desenvolupament personal i social 
d’infants i joves. Finalment, moltes empreses amb ànim de lucre també ofereixen 
serveis en molts d’aquests camps, configurant un sector amb una activitat econòmi-
ca important del que l’associacionisme educatiu ha estat un referent pedagògic i una 
escola de formació de professionals en àmbits molt diversos.

Fascicle quart
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El model de compromís voluntari de caps escoltes o monitors i la dinàmica asso-
ciativa, participativa i democràtica dels agrupaments escoltes, esplais i altres movi-
ments infantils i juvenils és, doncs, un dels trets característics de l’associacionisme 
educatiu i que el diferencia d’altres projectes i activitats de lleure i d’educació no 
formal.

Així doncs, davant de la diversificada realitat d’educació no formal i educació en 
el lleure existent al nostre país, es fa necessari preveure mesures de foment i suport 
de l’associacionisme educatiu que permetin enfortir la seva tasca educativa, de co-
hesió social i de foment de la participació d’infants i joves.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reconèixer l’associacionisme educatiu amb infants i joves com a agent edu-

catiu des d’una visió interdepartamental i especialment des dels diferents departa-
ments competents en educació, joventut, infància, participació i foment de l’associa-
cionisme i el voluntariat, mantenint-hi interlocució i polítiques de suport.

2. Crear en un termini de 6 mesos un cens d’organitzacions d’associacionisme 
educatiu i en consensuï els criteris amb el Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya.

3. Crear un grup de treball amb les entitats d’associacionisme educatiu des de 
la Direcció General de Joventut del Govern de la Generalitat i experts proposats 
per aquestes entitats i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya que treballi 
per un marc normatiu de suport i foment a l’associacionisme educatiu amb infants 
i joves.

4. Desenvolupar una política pública pròpia i singular de protecció, foment i su-
port a l’associacionisme educatiu.

5. Treballar per tal que l’associacionisme educatiu amb infants i joves segueixi 
desenvolupant amb normalitat les activitats que li són pròpies (activitats al medi na-
tural i d’alta muntanya, acampades, centres escoltes, raïds, un model formatiu clara-
ment reconegut...) i impulsar els canvis legislatius i normatius necessaris d’acord 
amb les entitats afectades i la normativa vigent.

6. Fer seguiment de qualsevol marc normatiu iniciat o en curs, del Govern o del 
Parlament de Catalunya que afecti directament o indirectament l’activitat de l’asso-
ciacionisme educatiu, informar-ne adequadament les entitats d’associacionisme edu-
catiu i establir espais de diàleg amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

7. Impulsar polítiques de protecció, foment i suport a l’associacionisme educatiu 
en l’àmbit local en àmbits com la cessió de locals, finançament, fiscalitat, facilitat 
del dret del joc i ús de l’espai públic, dret d’acampada i d’accés al medi natural i 
polítiques de visibilitat i comunicatives, entre d’altres, conjuntament amb els ajunta-
ments del país i les entitats municipalistes.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre l’ensenyament bilingüe
250-00556/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 34515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ensenyament 
bilingüe, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Tres quartes parts dels habitants de la regió francesa comunament qualifica-

da, de forma errònia, com a Catalunya Nord, reclama la implementació d’un mo-
del d’ensenyament bilingüe a les escoles franceses, és a dir en francès i en català. 
Aquestes dades es recullen en un estudi encarregat per la Direcció General de Polí-
tica Lingüística del Departament de Cultura, presentat el març de 2016 a Perpinyà i 
amb una mostra de 1.760 persones.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a encarregar, mit-

jançant la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, un 
estudi a Catalunya sobre la implantació d’un model d’ensenyament bilingüe a totes 
les escoles catalanes, és a dir, en català i en espanyol.

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la potenciació de la indústria turística 
mitjançant l’elaboració d’un pla estratègic
250-00557/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 34841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución potencia-
ción de la industria turística mediante la elaboración e implementación de un plan 
estratégico, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A pesar de que los primeros resultados turísticos globales a nivel nacional, y 

específicamente en Cataluña, han sido buenos, sobre todo en número de visitantes, 
hay margen para trabajar en un modelo turístico diferente que apuntale y refuerce a 
la industria turística española, incentivando su actividad y minimizando el posible 
impacto de los riesgos y circunstancias imprevisibles que puedan afectarle.

Ese modelo permitiría consolidar la industria turística en Cataluña y alejar de la 
dependencia que la misma sigue teniendo a factores externos, muchos de ellos es-
pecialmente coyunturales y basados en una situación de inestabilidad política, uno 
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de los riesgos, junto a la inseguridad, que deben ser identificados, evaluados y miti-
gados en nuestras iniciativas. Porque el turismo, como industria que es, depende de 
iniciativas transversales que inciden sobre los factores que la hacen crecer.

Desde Ciutadans (C’s) proponemos desarrollar un modelo sostenible, que haga 
énfasis en la calidad y la excelencia de la oferta y en el desarrollo del turismo inte-
rior, así como iniciativas turísticas alternativas, en algunos casos sectoriales, vin-
culadas a actividades, como los negocios, la salud, el deporte, o la cultura. Si bien 
es cierto que algunas de estas iniciativas se han implementado parcialmente sobre 
todo en Barcelona y su zona metropolitana, las mismas deberían vincularse también 
a la idea de equilibrio de la oferta turística en el conjunto del territorio de Cataluña, 
aprovechando así este modelo las reciprocas sinergias que pueden existir entre dife-
rentes zonas de dicho territorio.

En ese modelo creemos también que debe recuperarse el peso de la demanda del 
turismo interno o de origen nacional, devolviendo así a Cataluña una mayor capaci-
dad de atracción de turistas del resto de España.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Elaboración de un Plan estratégico de turismo interior y alternativo. Éste de-

bería ir más allá del plan estratégico 2013-16, el cual consideramos superado. Un 
plan estratégico que debería tratar diferentes temas prioritarios: 

– Elaboración y ejecución de un programa de actualización de recursos turísti-
cos, coordinado con un plan director de infraestructuras.

– Elaboración y ejecución de un programa de campañas a nivel nacional que re-
cupere el valor de la marca Cataluña a nivel de toda España.

– Elaboración y ejecución de un plan de formación en servicios turísticos de ex-
celencia.

– Elaboración Programa de reconversión turística que apoye la transición des del 
actual modelo de competencia en costes y sol y playa, hacia el modelo de excelen-
cia y calidad.

– Elaboración e implementación de un programa de financiación específica de 
proyectos turísticos de interior, alternativos y de excelencia con financiación parcial 
a cargo del fondo para el fomento del turismo. Este fondo se dotaría a partir de los 
importes recaudados por el impuesto sobre las estancias en establecimientos turís-
ticos.

– Reordenación de la propuesta de marcas turísticas existentes.

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputado, GP C’s
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2016, sobre 
la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als 
exercicis 2012, 2013 i 2014
256-00017/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 34483 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 15/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell, exercicis 2012, 2013 i 2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 10 d’agost de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 09.09.2016 al 22.09.2016).
Finiment del termini: 23.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.09.2016.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el 
Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014
256-00018/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 34824 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la presidenta del Parlament 
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 17/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Campus Diago-
nal-Besòs, exercicis 2008-2014.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/175312.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/175312.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/175314.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/175314.pdf
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Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 31 d’agost de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 09.09.2016 al 22.09.2016).
Finiment del termini: 23.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.09.2016.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2016, sobre 
el Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, 
corresponent a l’exercici 2012
256-00019/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 34825 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 18/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Programa 211, 
Administració de justícia i Ministeri Fiscal, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 31 d’agost de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 09.09.2016 al 22.09.2016).
Finiment del termini: 23.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.09.2016.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/175315.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/175315.pdf
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3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2016, sobre 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, corresponent al 2014
258-00012/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 34569 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la presidenta del Parlament 
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 16/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca, capítols 1 i 2 de despeses, exercici 2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 24 d’agost de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 09.09.2016 al 29.09.2016).
Finiment del termini: 30.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.09.2016.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/175313.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/175313.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 18/XI, sobre la inversió en 
polítiques d’infància i família
290-00008/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34828 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 18/XI, sobre inversió en políti-
ques d’infància i família, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que 
s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupa-
ment o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar com-
pliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 31 d’agost de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Invertir en infància significa assegurar tant els seus drets del present com invertir 

en el futur de la nostra societat. Els nivells de benestar de què gaudeixen els infants 
durant l’etapa infantil són determinants en el desenvolupament educatiu i en el risc 
de patir problemes socials i situacions d’exclusió en la vida adulta. Per aquest motiu, 
invertir en infància és una estratègia social de prevenció: els infants i les seves famí-
lies se’n beneficien perquè tenen a l’abast millors oportunitats, i la societat, perquè 
ajuda a prevenir els riscos de fractura social.

La igualtat d’oportunitats no es farà plenament efectiva fins que tots els infants 
gaudeixin d’avantatges per poder dur a terme les seves màximes potencialitats. Això 
no obstant, cal tenir en compte que aquests avantatges han de respondre a les prò-
pies necessitats dels infants. Per això, cal treballar transversalment, tant per millorar 
l’eficiència de la despesa pública en les polítiques de protecció davant del maltrac-
tament infantil, com per poder avaluar l’assoliment dels objectius i l’impacte real en 
l’increment del benestar infantil.

El Parlament va aprovar la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència. Posteriorment, l’any 2013, la Generalitat de Catalunya va impulsar 
el Pacte per a la Infància, el qual va ser signat per tots els agents implicats el 19 de 
juliol del mateix any. Durant el 2014 va tenir lloc el seu desplegament, que va donar 
com a resultat l’elaboració del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 
2014-2017.

En aquest marc, s’ha detectat dins la Taula Nacional de la Infància de Catalu-
nya la necessitat d’identificar i quantificar quin és el cost de la inversió en Infància i 
Adolescència a Catalunya. Per això, es va constituir un grup de treball per al càlcul 
de la inversió pública en infància, amb l’encàrrec d’establir els criteris i la fórmula 
per al càlcul de la inversió pública en infància a Catalunya, seguint recomanacions 
europees i internacionals. Aquest Departament està, doncs, treballant per disposar 
d’una metodologia suficientment robusta, per poder disposar de dades rigoroses i 
contrastables. Aquest primer escenari ha de permetre dissenyar i executar els incre-
ments que es creguin oportuns.
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Fem palès la dificultat amb la qual s’està trobant aquest Departament, atès que 
és difícil calcular i estimar la inversió en infància, pel fet que es troba condicionada 
per l’estructura administrativa de l’Estat Espanyol.

També els fem avinent que en l’avantprojecte de pressupostos per l’any 2017 que 
estem elaborant, aquest Departament té previst un creixement de la despesa social 
en infància en un mínim d’un 5%. Evidentment, aquest increment requereix que els 
Pressupostos puguin ser debatuts i aprovats pel Parlament.

Per últim, els informo que s’ha comunicat aquesta Resolució a la Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Sra. Susana Camarero Benítez, i li ha es-
tat traslladada la necessitat d’actualitzar els criteris de distribució del fons estatal 
per dur a terme projectes socials de suport a la família i a la infància, per tal d’ade-
quar-los a la realitat de la població infantil en risc de pobresa de cada comunitat 
autònoma.

Control del compliment de la Resolució 19/XI, sobre el desplegament 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
290-00009/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34829 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 92/XI, sobre el desplegament 
de la llei 14/2010, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, us trameto 
amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Re-
solució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar 
altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especi-
fiquen a la Resolució.

Barcelona, 2 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Aquest Departament es referma en la voluntat de continuar desenvolupant la llei 

14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
En aquest sentit, fem constar les normes de desenvolupament ja publicades: 

Títol Continguts Calendari

Decret 200/2013, de 23 
de juliol, dels consells de 
participació territorial i 
nacional dels infants i els 
adolescents de Catalunya

Art. 27 Llei 14/2010 Publicació: 25/7/2014

Decret 230/2013, d’1 
d’octubre, de règim 
sancionador en matèria 
d’infància i adolescència, 
en l’àmbit competencial 
de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya

Títol VI de la Llei 14/2010 Publicació: 3/10/2014

Decret 250/2013, de 
12 de novembre, de la 
taula nacional i les taules 
territorials i locals d’infància

Art. 27 Llei 14/2010 Publicació: 14/11/2013
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Títol Continguts Calendari

Ordre BSF/331/2013, de 
18 de desembre, per la 
qual s’aproven les llistes 
d’indicadors i factors de 
protecció dels infants i 
adolescents

Art. 79 de la Llei 14/2010 Publicació:30/12/2013

Decret 169/2015,de 21 de 
juliol, pel qual es regula el 
procediment per facilitar el 
coneixement dels orígens 
biològics en l’àmbit de la 
Generalitat i dels ens locals 
de Catalunya

Art. 30 i 117.3 Llei 14/2010
Art. 235-49 i 235-50 del 
Llibre II del Codi Civil de 
Catalunya

Publicació: 23/07/2015

També fem avinent que aquest Departament està treballant en el desplegament 
de la normativa següent: 

Títol Continguts

Decret sobre transició a la vida adulta i 
suport posterior a l’emancipació i a la 
majoria d’edat per joves extutelats

Art. 146 i 152 Llei 14/2010

Decret sobre la protecció pública relativa 
als maltractaments a infants i adolescents

Títol IV de la Llei 14/2010; també, DA 6ª

Ordre per la que es dóna publicitat al 
Programa Marc per als centres residencials

Títol V de la Llei 14/2010; en particular  
art. 132-144

Decret sobre els equips tècnics competents 
en matèria de protecció dels infants i 
adolescents

Títol V de la Llei 14/2010; també art. 22,  
24, 80

Projecte de Decret procediment i mesures 
de protecció a la infància i l’adolescència 
en situació de risc, desemparament i 
guarda protectora

Títol V de la Llei 14/2010

Projecte de Decret de modificació de 
l’Observatori dels drets de la infància

Desenvolupar activament la missió i les 
funcions de l’Observatori dels Drets de la 
Infància d’acord amb la nova realitat social  
i normativa inclosa en la Llei 14/2010

Decret de regulació del Centre de Recerca 
sobre el Maltractament Infantil

Disposició addicional sisena de la Llei 
14/2010

En tot cas, l’actuació del Govern per al desplegament de la Llei 14/2010 no es li-
mita a una activitat estrictament normativa. En aquest sentit, destaquem el següent:

– El Desplegament del Pacte per a la Infància de Catalunya i el Pla integral a 
infants i adolescents 2015-2018 aprovat per Acord de Govern GOV/118/2015, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de 
Catalunya 2015-2018 que dóna compliment a allò que estableix l’article 21 de la Llei 
14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

– El desenvolupament del sistema d’informació i gestió en infància i l’adolescèn-
cia (SINI@) que des del 2012 s’està implantant en compliment del que disposen els 
articles 25, 101 i la disposició addicional tercera de la Llei 14/2010.

– El desenvolupament de l’atenció en salut mental a la població infantil prevista 
en l’article 45 de la Llei 14/2010, en el marc del Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addiccions. En aquest marc les línies que principalment estem 
desenvolupant són les següents:

• Garantir el suport especialitzat en salut mental a tots els serveis residencials de 
protecció a la infància i l’adolescència.

• Garantir un programa de formació conjunt dels professionals del sistema de 
protecció i de la xarxa de salut mental.

• Avançar en el tractament especialitzat en salut mental per a l’abordatge d’as-
pectes psicològics relacionats amb determinades conductes antisocials d’infants i 
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adolescents menors de 14 anys, que constituirien delicte si fossin majors d’aquesta 
edat.

• Definir i implantar un model residencial i terapèutic per adolescents en situació 
de vulnerabilitat.

– El desenvolupament d’instruments de suport per la valoració del risc en desple-
gament d’allò previst en l’article 79 de la Llei 14/2010 i l’Ordre que el desenvolupa.

– El desenvolupament del Títol IV de la protecció relativa als maltractaments a 
infants i adolescents, amb les actuacions principals següents:

• Manual d’estil per als mitjans de comunicació. Com informar dels maltracta-
ments infantils de maig de 2014, en desplegament de l’article 85 de la Llei 14/2010.

• Servei d’Atenció immediata mitjançant recursos telefònics i telemàtics, amb la 
creació del Servei Infància Respon, en desplegament d’allò previst en l’article 92 de 
la Llei 14/2010.

• Servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abús sexual 
en desenvolupament de l’article 93 de la Llei 14/2010.

Especialment, hem de destacar el desenvolupament d’aquest títol IV de la Llei 
14/2010 i de les actuacions en ell previstes, com ara l’Acord de Govern GOV/65/2016 
de 17 de maig, pel qual es preveu la creació d’una Comissió Interdepartamental per 
a l’impuls de la Protecció Efectiva davant dels Maltractaments a Infants i Adoles-
cents i s’aproven mesures específiques en aquesta matèria. Aquesta Comissió serà 
l’encarregada d’impulsar i coordinar l’actuació de l’Executiu en matèria de protecció 
d’infants i adolescents davant dels maltractaments.

La creació d’aquest ens respon a la voluntat del Govern de situar la lluita contra 
el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista, 
garantir el màxim esforç en la lluita contra el maltractament infantil i la protecció 
dels menors d’edat, i donar ple compliment a tot allò previst en aquesta matèria en 
la Llei 14/2010.

En aquest sentit, la Comissió desenvoluparà les línies de treball següents:
1. Dissenyar i desplegar polítiques preventives que incloguin:
– Campanyes adreçades a la ciutadania i als professionals, dirigides a disminuir 

la vulnerabilitat dels infants i adolescents.
– Promoció de la formació específica als professionals i inclusió de coneixements 

sobre maltractament o violència sexual a infants i adolescents en els currículums 
dels estudis universitaris que treballaran amb o per a infants i adolescents. Inclou la 
difusió de material didàctic adaptat a les diferents etapes evolutives que ajudin els 
infants i els adolescents a reconèixer els factors de risc a què poden estar exposats, 
especialment com a receptors de les noves tecnologies, i que els proporcionin infor-
mació sobre com afrontar aquestes situacions de risc.

– Intervenció amb els agressors, especialment si són menors d’edat.
– Desplegament de programes educatius adaptats a cada etapa evolutiva dels in-

fants i adolescents sobre sexualitat i maltractaments, i programes de sensibilització 
dels adolescents per prevenir qualsevol forma de violència, especialment per preve-
nir la violència sexual entre adolescents.

2. Realitzar accions de promoció del correcte tractament de la informació sobre 
maltractaments a infants i adolescents.

3. Desplegar totalment el Sistema d’informació i gestió en infància i adolescèn-
cia, així com incorporar dins d’aquest Sistema el registre unificat de maltractaments 
infantils la informació que determinin els departaments d’Interior, de Salut, de Jus-
tícia i d’Ensenyament.

4. Desenvolupar la protecció davant de la victimització secundària pel que fa a 
les víctimes menors d’edat.

5. Desenvolupar l’atenció específica i especialitzada dels infants i adolescents 
víctimes de qualsevol forma de maltractament, per part de la Policia de la Genera-
litat, els serveis sanitaris i la comunitat educativa.



BOPC 206
8 de setembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 180

6. Revisar l’actual servei d’atenció immediata per a una resposta efectiva de les 
comunicacions de possibles maltractaments a un infant o adolescent.

7. Dissenyar i desenvolupar el servei d’atenció especialitzada als infants i adoles-
cents víctimes d’abús sexual, que s’haurà d’incloure en la propera Cartera de Serveis 
Socials.

8. Redefinir i incrementar el suport als programes per a la detecció i l’atenció del 
maltractament a infants i adolescents i coordinar les iniciatives dels diferents depar-
taments relacionades amb el foment dels programes per a la detecció del maltracta-
ment i l’atenció a infants i adolescents.

9. Impulsar l’atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de vio-
lència masclista.

10. Desenvolupar l’atenció prioritària dels infants i adolescents víctimes de mal-
tractaments.

Paral·lelament, el Govern també ha acordat impulsar la recerca sobre el maltrac-
tament infantil. Per assolir-ho s’impulsarà la creació d’un centre especialitzat dedi-
cat a la recerca sobre aquests abusos i es procedirà a la realització d’un estudi de 
prevalença de la victimització infantil i adolescent de Catalunya.

Finalment, el Govern també desenvoluparà l’Observatori dels Drets de la Infàn-
cia perquè esdevingui un organisme que vetlli d’una manera eficaç pels drets de la 
infància i l’adolescència i els garanteixi. L’Observatori també vetllarà per fomentar 
els drets dels infants i adolescents i assessorarà i farà propostes a la Comissió per 
impulsar la protecció efectiva davant dels maltractaments.

Aquest Departament vol promoure de manera desacomplexada i transformado-
ra l’acolliment familiar. Sota el lideratge de l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció (ICAA), la Secretaria d’Afers Socials i Famílies està treballant intensa-
ment amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA) 
i la Direcció General de Famílies (DGF) per garantir el dret dels infants a viure i 
créixer en família. Considerem que encara es necessiten més famílies que vulguin 
acollir. Amb aquest objectiu, ja s’ha impulsat el treball d’un pla estratègic per pro-
moure l’acolliment familiar, de manera que tots els infants tutelats de 0-6 anys pu-
guin créixer en una família. Aquest Departament està dedicant esforços per aportar 
més novetats sobre aquests treballs al Parlament en el proper període de sessions.

Sens perjudici d’aquest fet, des de l’ICAA, conjuntament amb la DGAIA i la 
DGF, s’està promovent un debat clau per al foment i la visualització de l’acolliment 
com a mesura de protecció. Així doncs, els passats 11 i 17 de juny es van celebrar les 
jornades Fem gran l’acolliment en què hi van participar els agents implicats. L’ob-
jectiu d’aquestes jornades ha sigut treballar l’actual situació de l’acolliment i recollir 
propostes de possibles millores.

Per últim, aquest Govern està treballant en l’avantprojecte de pressupostos per al 
2017. Un cop es presentin, aquesta Consellera tindrà l’oportunitat d’explicar en els 
debats en Comissió, la inversió en infància i la concreció de les dotacions destinades 
al desplegament de la Llei 14/2010.
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Control del compliment de la Resolució 41/XI, sobre el manteniment 
de la situació laboral del personal de formació professional per a 
l’ocupació adscrit al Departament de Justícia
290-00029/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34861 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 41/XI, sobre el man-
teniment de la situació laboral del personal de formació professional per a l’ocupació 
adscrit al Departament de Justícia (tram. 290-00029/11), us informo del següent:

I. Antecedents
1r. El dia 1 de desembre de 2015, el Govern va autoritzar el traspàs al Centre 

d’Iniciatives per a la Reinserció del personal laboral i els recursos materials adscrits 
al Departament de Justícia que estan vinculats a l’exercici de la funció de formació 
professional per a l’ocupació, per mitjà de la successió d’empreses.

2n. El dia 27 de novembre de 2015, la Comissió de Justícia del Parlament de Ca-
talunya va aprovar la Resolució en virtut de la qual insta el Govern a:

1. Mantenir la situació laboral del personal de formació professional per a l’ocu-
pació, que actualment depèn del Departament de Justícia.

2. Procedir a l’obertura d’un estudi per incorporar aquest personal, en un futur, 
al cos funcionarial ordinari del Departament de Justícia, entenent l’essencialitat de 
la tasca que realitzen.

II. Informe de compliment
De conformitat amb el que disposa la Resolució 250-00032/11 del Parlament de 

Catalunya, el Departament de Justícia ha fet un estudi per valorar la viabilitat i la 
idoneïtat de: 1) Mantenir la situació laboral del personal de formació professional 
per a l’ocupació que actualment depèn del Departament de Justícia; i 2) Incorporar 
el personal de formació professional del CIRE al cos funcionarial del Departament 
de Justícia.

Les conclusions són les següents:
Respecte del punt 1, cal indicar que en data 1 de desembre de 2015 es va aprovar 

l’Acord de Govern pel qual s’autoritza el traspàs al Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció (CIRE) del personal laboral i els recursos materials adscrits al Departament 
de Justícia que estan vinculats a l’exercici de la funció de formació professional per 
a l’ocupació, per mitjà de la successió d’empreses.

Els efectes d’aquest Acord són d’1 de gener de 2016; per tant, a hores d’ara ja s’ha 
produït el traspàs del personal del Departament de Justícia al CIRE, per mitjà de la 
fórmula jurídica de la successió d’empreses.

Prèviament, de conformitat amb la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció, en data 16 de desembre de 2015 la Comissió Exe-
cutiva va ratificar la Resolució del director del CIRE, de 14 de desembre de 2015, 
i el Consell d’Administració, com a principal òrgan de govern, va ser degudament 
informat. En aquesta Resolució del CIRE, en compliment de l’Acord de Govern de 
l’1 de desembre, d’una banda, es traspassaven els 56 llocs de treball de personal la-
boral i, d’altra banda, s’acordava que, durant el període de temps en què el personal 
traspassat del Departament de Justícia al CIRE, per mitjà de la successió d’empre-
ses, es regiria pel marc laboral que marca el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de 
Catalunya del personal laboral de la Generalitat, i que es respectarien les retribu-
cions i condicions laborals establertes i/o les que s’establissin en aquest marc legal.
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Així mateix, tal com estableix l’article 1 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, el CIRE és una empresa pública de la 
Generalitat que té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica prò-
pia. Com a tal, té la capacitat de contractar el personal que consideri necessari per 
al compliment de les finalitats del Centre, d’acord amb les funcions definides en la 
seva normativa reguladora.

L’article 3.1.a de l’esmentada Llei estableix que el CIRE té la funció de planifi-
car, organitzar, gestionar i dirigir els programes de formació professional adreçats 
als interns dels centres penitenciaris i educatius en col·laboració, si escau, amb els 
departaments de l’Administració de la Generalitat, altres administracions públiques 
o institucions privades.

La funció de planificar, organitzar, gestionar i dirigir un determinat àmbit es re-
fereix també a la definició, aprovació i distribució dels recursos necessaris que han 
de permetre dur a terme la funció assignada. A aquests efectes, el CIRE, de con-
formitat amb els articles 8.d i l i el 9.c de la Llei 23/2009, té la facultat d’aprovar la 
plantilla de personal i d’exercir el comandament superior del personal, cosa que el 
capacita per a la contractació de personal formador. En aquest sentit, la relació la-
boral amb el seu personal està sotmesa al dret laboral comú i des de l’any 2006 es 
disposa d’un Conveni col·lectiu per al seu personal laboral.

Tanmateix, per poder planificar i organitzar els recursos humans i materials per 
dur a terme una determinada funció és necessari disposar de recursos econòmics 
suficients.

En aquest cas, per finançar l’activitat de la funció de formació professional per 
a l’ocupació, des de l’inici de la dècada dels 90, ha estat necessària la col·laboració, 
possibilitada pel mateix article 3.1.a de la Llei del CIRE, del Departament de Jus-
tícia i del Departament d’Empresa i Ocupació (aleshores Departament de Treball i 
Indústria), que formalitzaven anualment un conveni específic dins un acord marc de 
col·laboració, en virtut del qual el Departament de Justícia rebia de fons europeus 
i de fons de l’Estat una consignació pressupostària d’ingressos externs de caràc-
ter finalista adreçada a col·lectius amb dificultats especials d’inserció laboral. Així 
mateix, un 10% de l’import de la subvenció era destinat per al desenvolupament de 
tasques de coordinació i suport administratiu i tècnic de les accions formatives. Du-
rant el període 2012-2014 no es van formalitzar els convenis específics anuals amb 
el Departament d’Empresa i Ocupació pels quals es finançaven les accions forma-
tives referides.

També cal remarcar que des de l’any 2003 el personal que imparteix la formació 
professional per a l’ocupació té una doble dependència, orgànica del Departament 
de Justícia i funcional del CIRE.

És en la passada legislatura quan la Direcció del CIRE va adoptar un posicio-
nament més contundent: d’una banda, establint com a objectiu prioritari, –en el Pla 
estratègic del CIRE 2013-2016–, la promoció d’un nou model de formació en oficis 
dels interns dels centres penitenciaris i educatius catalans que condueix a l’obten-
ció de certificats de professionalitat i, d’altra banda, plantejant als responsables del 
Departament de Justícia la necessitat de fer efectiu aquest traspàs i com poder-lo 
materialitzar.

En aquest sentit, l’any 2014 es van promoure entre el Departament de Justícia i 
el CIRE determinades actuacions encaminades a trobar la formula jurídica més idò-
nia, –reunions entre diferents interlocutors del Departament de Justícia, l’Assessoria 
Jurídica, la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals i, per 
part del CIRE, la Direcció de Formació i Inserció i la Direcció Econòmica i Finan-
cera, entre d’altres–, que finalment comporten la materialització d’aquest traspàs.

No es pot obviar un fet important, i és que l’any 2015 s’han signat dos convenis 
específics de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el 
CIRE, els quals s’enquadren dins del desplegament de l’Acord marc de 14 de juliol 
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de 2015, de col·laboració entre el SOC i el CIRE. El programa de formació profes-
sional per a l’ocupació està actualment cofinançat d’acord amb el percentatge que 
s’indica en ambdós convenis de col·laboració.

Amb aquest nou sistema de finançament, el CIRE ja disposa dels recursos eco-
nòmics suficients per dur a terme de forma integral les funcions de la formació 
professional per a l’ocupació que té assignades per la Llei 23/2009. Per aquest mo-
tiu, l’any 2015 es va aprovar l’Acord de Govern pel qual s’autoritza el traspàs al 
CIRE del personal laboral i també dels recursos materials adscrits al Departament 
de Justícia que estan vinculats a l’exercici de la funció de formació professional per 
a l’ocupació, per mitjà de la successió d’empreses. És a dir, s’han traspassat tots els 
mitjans vinculats a aquesta funció.

Pel que fa a les garanties d’estabilitat d’aquest personal, es va considerar que 
la fórmula jurídica adoptada per a la materialització d’aquest traspàs, la successió 
d’empreses, era la més adequada perquè atorga les garanties d’estabilitat necessà-
ries, ja que el personal afectat manté la seva relació laboral, però amb un canvi de 
titularitat de l’empresa, d’acord amb el que estableix l’article 44.1 de l’Estatut dels 
treballadors, que diu textualment que el canvi de titularitat d’una empresa, d’un cen-
tre de treball o d’una unitat productiva autònoma no extingeix per si mateixa la re-
lació laboral, i l’empresari nou queda subrogat en els drets i les obligacions laborals 
i de seguretat social de l’anterior..

Tampoc no afecta les condicions de treball, ja que l’article 9 del VI Conveni col-
lectiu únic del personal laboral de la Generalitat preveu que [...] si durant la vigèn-
cia d’aquest Conveni es produeix, per reestructuració administrativa, algun canvi 
de la dependència dels actuals centres de treball, l’esmentada modificació haurà de 
garantir les relacions juridicolaborals amb total respecte a les diferents condicions 
individuals expressament reconegudes al personal laboral afectat..

D’acord amb la disposició addicional 2 del VI Conveni col·lectiu únic del perso-
nal laboral de la Generalitat, el personal laboral fix afectat per la successió quedarà 
respecte de l’Administració de la Generalitat en la situació d’excedència voluntària 
per incompatibilitat i tindrà dret al reingrés, el qual s’efectuarà per qualsevol dels 
procediments establerts a l’article 49 d’aquest Conveni.

Així, el personal laboral fix pot optar per ser recol·locat en un altre lloc de treball 
de l’Administració de la Generalitat, sempre que hi hagi un lloc vacant pressupos-
tat de la seva mateixa àrea i compleixi els requisits necessaris per ocupar-lo. De fet, 
alguns d’aquests treballadors afectats per aquest Acord de Govern amb una relació 
contractual fixa s’han acollit a aquesta opció i han estat recol·locats en llocs de tre-
ball del Departament de Justícia.

Finalment, i respecte a les garanties d’estabilitat, el règim jurídic aplicable al 
personal afectat per la successió es continuarà regint pel VI Conveni col·lectiu únic 
d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 44.4 de l’Estatut dels treballadors, que literalment diu: [...] les relacions 
laborals entre els treballadors afectats per la successió es continuen regint pel conve-
ni col·lectiu que en el moment de la transmissió sigui aplicable a l’empresa, el centre 
de treball o la unitat productiva autònoma transferida. Aquesta aplicació es manté 
fins a la data d’expiració del conveni col·lectiu d’origen o fins a l’entrada en vigor 
d’un altre conveni col·lectiu que resulti aplicable a l’entitat econòmica transmesa..

Així mateix, en tot moment s’ha dut a terme el tràmit sindical establert a l’arti-
cle 44.6 de la mateixa disposició normativa, ja que s’ha elaborat una memòria jus-
tificativa respecte del canvi de titularitat i de les garanties d’estabilitat que afecta el 
personal laboral de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament de 
Justícia, s’ha lliurat al Comitè Intercentres i s’han mantingut les reunions pertinents 
amb el Comitè.

En aquest sentit, amb data 30 de desembre de 2015, el Departament de Justícia, 
el CIRE i el Comitè Intercentres van formalitzar un acord que estableix les mesures 
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relatives al canvi d’adscripció del personal laboral vinculat a l’exercici de la funció 
de la formació professional per a l’ocupació adscrit als centres educatius de la Di-
recció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, als centres pe-
nitenciaris de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i als serveis centrals del 
CIRE, amb motiu de la seva adscripció orgànica i funcional al CIRE. A partir del 
dia 1 de gener de 2016, li són aplicables el Conveni i els acords següents en defecte 
d’un nou conveni acord o normativa d’aplicació:

1. VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Ge-
neralitat de Catalunya.

2. Acord sobre criteris per a l’elaboració dels calendaris per a l’any 2015 del per-
sonal laboral de centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil, de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d’Execució Penal 
a la Comunitat i de Justícia Juvenil, respectivament.

3. Acord sobre la roba de treball del personal laboral del Departament de Justícia 
de 18 de març de 2014.

4. Acord de criteris per al funcionament d’una borsa de treball de personal labo-
ral del Departament de Justícia de data 27 de novembre de 2013.

5. Acords, de 24 d’abril de 2007 i 25 de juny de 2013, entre el Comitè Intercen-
tres i el Departament de Justícia, sobre jornada i horari dels monitors de formació 
ocupacional dels centres educatius de justícia juvenil i dels centres penitenciaris, de 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i de la Di-
recció General de Serveis Penitenciaris, respectivament.

Així mateix, el CIRE en defecte d’acord i sempre que la normativa aplicable 
l’habiliti per fer-ho, es compromet a:

1. Que en el moment de la negociació d’un nou conveni col·lectiu del seu perso-
nal plantejarà:

– Adequar les retribucions de les persones que exerceixen funcions de coordi-
nació de formació professional per a l’ocupació per les tasques que desenvolupen.

– Igualar les retribucions dels/de les monitors/ores de formació professional per 
a l’ocupació que presten serveis en els centres educatius de justícia juvenil i les dels 
que presten serveis en centres penitenciaris, agafant com a referència les més altes 
que estan percebent.

2. Que quan el personal de formació professional per a l’ocupació estigui dins 
de l’àmbit aplicable del Conveni col·lectiu del personal laboral del CIRE ampliarà a 
jornada completa les persones que actualment tenen jornada parcial en un termini 
màxim de 5 anys.

3. Que el personal traspassat pugui participar en les mateixes condicions que el 
personal del CIRE durant les tres primeres convocatòries dels llocs de treball que es 
traspassen per accedir a la condició de personal laboral fix.

Respecte del punt 2, que es refereix a l’obertura d’un estudi per a la incorporació 
d’aquest personal a un cos funcionarial ordinari del Departament de Justícia, atenent 
l’essencialitat de la tasca que realitzen, cal assenyalar que no existeix a l’Adminis-
tració de la Generalitat cap cos funcionarial que tingui assignades funcions similars 
o anàlogues a les desenvolupades pels llocs de personal laboral de monitor/a de for-
mació ocupacional.

Sobre això, l’article 16 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública, estableix que la creació, la modificació i 
la supressió de cossos i escales es fan mitjançant una llei del Parlament.

L’article 30 de l’esmentada norma estableix que en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat els llocs de treball els han d’ocupar, amb caràcter general, funcionaris 
públics. Especifica un seguit d’excepcions en què els llocs seran ocupats per perso-
nal en règim laboral. Aquestes circumstàncies excepcionals no estan necessària-
ment vinculades al caràcter essencial de la tasca realitzada. Entre elles, es refereix a 
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quan es tracta de desenvolupar activitats pròpies d’oficis i funcions que requereixin 
uns coneixements específics o tècnics especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb 
la preparació pertinent per al desenvolupament adequat de les funcions pròpies del 
lloc, com és el cas dels llocs de treball de monitor/a de formació ocupacional.

III. Conclusions
Per tot això, no és possible atendre les peticions formulades a la Proposta de re-

solució 250-000031/11 presentada a la Mesa del Parlament.

Barcelona, 1 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolució 46/XI, sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària al barri de Can Llong, de Sabadell
290-00034/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34851 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 46/XI, sobre la 
construcció d’un centre d’atenció primària al barri de Can Llong, de Sabadell (tram. 
290-00034/11), us informo del següent:

L’Ajuntament de Sabadell va redactar el projecte del Centre d’Atenció Primària 
(CAP) Can Llong preveient-se inicialment la possibilitat de la seva execució mit-
jançant un conveni anticipat d’inversions amb el Departament de Salut. En aquests 
moments el recurs a aquesta via de finançament ja no és possible ja que la llei ho 
prohibeix per motius de limitacions de l’endeutament.

En aquest any 2016 s’ha de dur a terme una modificació del programa funcional 
que, hores d’ara, encara no s’ha finalitzat. Quan es disposi del nou programa funci-
onal es procedirà a l’encàrrec de la redacció del nou projecte del CAP Can Llong.

Atenent a aquests dos fets, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha proposat 
l’execució d’aquesta actuació per part d’Infraestructures de Catalunya, SA.

El calendari per desenvolupar aquesta actuació preveu que, una vegada es dispo-
si del nou programa funcional, es liciti la redacció del projecte. A continuació, una 
vegada es disposi del projecte, es podrà licitar l’execució de l’obra. Aquest calendari 
resta condicionat als escenaris pressupostaris dels propers exercicis.

Barcelona, 29 d’agost de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 50/XI, sobre la garantia 
juvenil
290-00038/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34830 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 50/XI sobre la garantia juvenil, 
us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer 
efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst 
per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius 
que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 31 d’agost de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), dins de les seves competèn-

cies, i en el marc de les directrius incloses a les Bases per a l’estratègia d’ocupa-
ció juvenil a Catalunya-Garantia Juvenil 2014-2020 del 10 de setembre de 2014 i 
l’Acord de Govern de 26 de maig de 2015, on es desglossa el Pla d’actuació del pro-
grama d’ocupació juvenil i la dotació pressupostària corresponent, actualment des-
envolupa pràcticament la totalitat de la cartera de serveis prevista i aprovada durant 
l’any 2015. Cal recordar que, en gran part, aquesta cartera es composava de progra-
mes plurianuals, per la qual cosa la major part de la programació s’executa durant el 
2016, i ocasionalment al 2017.

Tot i així, per tal d’assegurar la continuïtat dels serveis als joves beneficiaris de 
la Garantia Juvenil el 2017, està previst que al llarg de l’any 2016 s’aprovin noves 
convocatòries que complementaran les necessitats de serveis als joves, detectades en 
el marc de la Garantia Juvenil.

Així mateix, el SOC ha posat en funcionament un aplicatiu informàtic que ga-
ranteix la traçabilitat de les actuacions amb els joves i proporciona, juntament amb 
la resta d’aplicatius del SOC, els indicadors d’avaluació i execució. Aquest aplica-
tiu és susceptible d’harmonitzar amb les demandes d’informació de l’administració 
central, interlocutora de la Garantia Juvenil a nivell europeu.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya participa activament a les reunions 
de coordinació de la Garantia Juvenil que tenen lloc a Madrid, on s’estableix a més 
el contacte amb els diferents serveis públics d’ocupació autonòmics i amb el SEPE.

Com a mostra, el SOC va ser un dels ponents destacats en la recent jornada d’in-
tercanvis de bones pràctiques celebrada a Madrid, organitzada pel Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, i on va participar l’Organització Internacional del Tre-
ball (OIT) com a observadora.

Així mateix, i per tal d’assegurar la coordinació i la col·laboració entre els dife-
rents departaments de la Generalitat es mantenen contactes periòdics per actualitzar 
l’evolució de la Garantia Juvenil. A més s’han establert reunions executives entre 
tots els departaments que treballen la Garantia Juvenil i el SOC, com a Organisme 
intermedi del FSE, per garantir el compliment de les condicions de reemborsament 
del FSE.

Cal recordar que en el procés de redacció de la Cartera de Serveis de Garantia 
Juvenil, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) va treballar conjuntament 
amb els membres del Consell de Direcció del SOC, on estan representats els agents 
socials, les entitats locals, i el Govern de la Generalitat. Així mateix, es va establir 
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un sistema interactiu de treball en el marc de la Direcció General de Joventut amb 
les entitats joves de Catalunya, i el Consell Nacional de Joventut. Una vegada iniciat 
el desplegament de la cartera de Garantia juvenil, s’han dut a terme les reunions pre-
vistes per al seguiment d’aquesta cartera.

Paral·lelament, i dins del compromís de seguiment de la Garantia Juvenil amb les 
entitats juvenils més representatives, s’ha fet seguiment del programa dins del Con-
sell de Relacions Laborals de Catalunya, i específicament del seu Grup d’Ocupació 
Juvenil, on estan representats, entre d’altres, el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, així com les seccions joves de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives.

Pel que fa a les entitats que executen programes de la Garantia Juvenil, a més de 
l’assessorament continuat que reben per part de l’àrea d’Ocupació juvenil, s’han fet 
sessions d’intercanvi i transferència de coneixement a la major part del territori de 
Catalunya.

Control del compliment de la Resolució 53/XI, sobre el compliment 
de la Moció 211/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació 
de les persones de més de quaranta-cinc anys
290-00041/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34831 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 53/XI sobre el compliment de 
la Moció 211/X, sobre les mesures per fer front a la desocupació de les persones de 
més de quaranta-cinc anys, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que 
s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupa-
ment o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar com-
pliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 31 d’agost de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
En relació al compliment de la moció 211/X, aquest Departament es remet a l’in-

forme de compliment de l’antic Departament d’Empresa i Ocupació. Sens perjudici 
d’aquest fet, també es vol fer constar que la programació del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya per al 2016 es va aprovar al Consell de direcció del SOC en la seva 
reunió ordinària de 16 de juny. I que inclou una seguit de mesures que permeten 
continuar donant compliment als continguts de la moció 211/X.

Entre els programes que es duran a terme es preveuen actuacions adreçades a 
persones en situació d’atur de més de 45 anys. En concret, està previst el desenvolu-
pament d’un programa de Treball i Formació per a persones de més de 45 anys, un 
altre de foment de la contractació d’aquestes persones, i un programa d’acreditació 
de competències. També està previst oferir-los orientació individualitzada.

A més, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal –SEPE– el SOC 
està portant a terme les actuacions que es recullen al Programa d’Activació per a 
l’Ocupació. Aquest programa té com a objectiu l’activació i la inserció laboral dels 
seus beneficiaris. Amb caràcter previ a l’admissió al programa, el Servei Públic 
d’Ocupació competent ha d’assignar a la persona beneficiària un tutor o tutora indi-
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vidual perquè elabori l’itinerari individual i personalitzat d’ocupació en el termini 
d’un mes des de la sol·licitud de l’admissió al programa, a partir d’una entrevista 
individualitzada que permeti efectuar un diagnòstic previ del perfil de la persona 
treballadora.

El passat 17 de juny, aquesta Consellera va presentar la programació del SOC 
per al 2016, on novament s’inclou el Programa Grans Actius i on es destacaven al-
gunes novetats:

– Dins del Programa Gran Actius per a persones de més de 45 anys en atur, hi 
haurà una línia d’atenció especial per les persones majors de 55 anys.

– Els contractes del programa Treball i Formació seran de 12 mesos per als ma-
jors de 55 anys perceptors de la Renda Mínima d’Inserció i per als majors de 55 anys 
en atur que no rebin cap prestació ni subsidi.

– Es proposarà que el salari mensual de les persones contractades en el marc del 
programa Treball i Formació sigui, com a mínim, de 1.000 euros.

– Es crearà un programa d’orientació per a persones en atur de llarga durada, que 
disposarà de 15 milions d’euros.

En un altre ordre de coses, aquest Departament es posa a disposició de la Mesa 
de la Comissió de Treball per donar compliment a l’apartat b d’aquesta Resolució, 
quan aquesta ho cregui convenient.

Control del compliment de la Resolució 55/XI, sobre la derogació de 
l’apartat 3 de l’article 315 del Codi penal
290-00043/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34832 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 55/XI sobre la derogació de 
l’apartat 3 de l’article 315 del Codi Penal, us trameto amb aquest escrit el resum de 
les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió 
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden 
a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 31 d’agost de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us informem que s’ha donat trasllat d’aquesta Resolució a la Secretaria de Es-

tado de Ocupación, sol·licitant que es desenvolupi una llei orgànica que substitueixi 
l’actual Reial Decret Llei preconstitucional, integrant en el nou text tant la jurispru-
dència constitucional com les doctrines que han fixat els tribunals ordinaris, garan-
tint el dret constitucional de la vaga.

En relació amb l’apartat 3 de l’article 315 del Codi Penal «qui actuant en grup 
o individualment, però d’acord amb altres, coaccionant a altres persones a iniciar o 
continuar una vaga, seran castigats amb la pena de presó d’un any i nou mesos fins 
a 3 anys o amb la pena de multa de divuit a 24 mesos», el Govern de la Generalitat 
també ha sol·licitat al Govern de l’Estat la seva derogació, en considerar que cal una 
proporcionalitat entre la garantia del dret fonamental a la vaga i les sancions per a 
conductes que vulnerin la llibertat individual per al seguiment o no de la vaga.
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Control del compliment de la Resolució 56/XI, sobre l’equiparació de 
les condicions i els drets laborals dels treballadors de la llar amb els 
de la resta de treballadors
290-00044/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34833 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 56/XI sobre l’equiparació de les 
condicions i els drets laborals dels treballadors de la llar amb els de la resta de tre-
balladors, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat 
per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini 
previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als 
objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 31 d’agost de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
L’actual regulació disposa en la Disposició addicional 39a de la Llei 27/2011 que 

«amb efectes d’1 de gener de 2012, el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
Empleats de la Llar quedarà integrat en el Règim General de la Seguretat Social, 
mitjançant l’establiment d’un sistema especial per a dites treballadores en els ter-
mes i amb l’abast indicats en aquesta disposició i amb les altres peculiaritats que es 
determinin reglamentàriament». Per tant, els empleats de la llar es troben ja com-
presos en el Règim General, si bé amb tal nombre de peculiaritats que difícilment 
es pot afirmar que s’ha produït un veritable procés d’homogeneïtzació entre col·lec-
tius. Per tant, més que aquest col·lectiu passi al Règim General, del que es tracta és 
de millorar el sistema de prestacions per cobrir les necessitats d’aquestes persones.

El Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, en vigor des del passat 1 de gener 
de 2012, regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, 
augmentant els drets dels treballadors d’aquest sector, ja que se’ls va aplicar en la 
mesura del possible la regulació general establerta en l’Estatut dels Treballadors, 
amb exclusió expressa del Fons de Garantia Salarial.

Igualment, el Reial decret 1596/2011, de 4 de novembre, pel qual es desenvolupa 
la disposició addicional 53a de la Llei General de la Seguretat Social, que estén la 
protecció per contingències professionals als treballadors inclosos en el Règim Es-
pecial de la Seguretat Social dels empleats de la llar, estableix que els empleats de 
la llar i, si escau, els seus familiars, tenen dret a assistència sanitària i recuperació 
professional, prestacions per incapacitat permanent, prestacions per mort i supervi-
vència i indemnitzacions a tant alçat per lesions permanents no invalidants. A més, 
en cas d’incapacitat temporal, el subsidi es cobrarà des de l’endemà al de la baixa i 
aconseguirà el 75% de la base reguladora durant tot el temps que duri la incapacitat 
temporal.

Les prestacions d’incapacitat permanent i jubilació es concedeixen en els matei-
xos termes que en el Règim General, amb la particularitat que fins a l’any 2018, per 
al càlcul de la base reguladora de les pensions de contingències comunes, només es 
tindran en compte els períodes realment cotitzats, i no s’integraran llacunes si va 
haver-hi mesos en els quals no va existir l’obligació de cotitzar.

L’acció protectora del nou sistema no inclou, de moment, la protecció correspo-
nent a la desocupació, encara que la Llei deixa oberta la possibilitat per fer-ho més 
endavant.
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Si bé els últims canvis legislatius introduïts en el Reial decret 29/2012, han per-
mès que l’empleador no hagi de donar d’alta l’empleat de la llar quan no arribi a les 
60 hores mensuals, hem de matisar que els treballadors hauran de formular directa-
ment la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades solament quan així ho acor-
din amb els seus empleadors, i que aquests gaudeixin de bonificacions en la quota 
empresarial quan assumeixin l’obligació de donar d’alta al treballador/a i, si bé la 
cobertura de les contingències professionals amb l’entitat gestora o col·laboradora de 
la Seguretat Social l’han d’elegir els treballadors/es, en els supòsits que els seus ocu-
padors ja tinguessin assegurades aquestes contingències respecte a altres empleats 
inclosos en aquest sistema especial, en aquest cas la citada cobertura correspondria 
a l’entitat gestora o col·laboradora triada pel titular de la llar familiar.

Volem fer palès que resulta complicada l’extrapolació de les condicions laborals 
dels empleats de la llar i la figura jurídica del desistiment a les relacions laborals 
convencionals per compte d’altri, entre altres causes, perquè l’Estatut dels Treballa-
dors protegeix amb una sèrie de garanties superiors als treballadors que tenen aquest 
tipus de relacions laborals (assistència sindical, en cas d’estar afiliats, per citar una 
d’elles). També resulten notoris els avantatges quant als dies de salari per any tre-
ballat que cobren els treballadors per compte d’altri en expirar el seu contracte. No 
obstant això, existeix un cas molt similar al dels empleats laborals en la regulació 
del desistiment: els contractes d’alta direcció, és a dir, els que s’estableixen entre un 
empresari i un alt directiu i es fonamenten en una recíproca confiança entre ells i un 
lliure acord de l’exercici dels seus drets i obligacions.

Els treballadors a temps parcial, o els que tinguin una activitat que en conjunt no 
aconsegueixi l’equivalent a una jornada completa, gaudiran de la mateixa protecció 
que els treballadors a temps complet, encara que per acreditar els períodes de cotit-
zació necessaris per accedir a les prestacions, es tindrà en compte el nombre d’hores 
de treball que resultin segons la seva base de cotització.

En referència a la «campanya de sensibilització per posar fi a la situació de dis-
criminació i d’esclavitud de moltes persones d’aquest col·lectiu» està previst que en 
el si de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions La-
borals, del 16 de setembre d’aquest any, es proposi com a punt a tractar amb tot els 
agents implicats.

Dit això, us informem que s’ha donat trasllat d’aquesta Resolució al Secretario de 
Estado de Empleo, Sr. Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, per tal que compleixi 
amb el contingut de la Resolució aprovada en Comissió de Treball, en la sessió de 
31 de març de 2016.

Control del compliment de la Resolució 57/XI, sobre la construcció 
de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma de Gramenet
290-00045/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34345 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 57/XI, sobre la 
construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma de Gramenet (tram. 290-
00045/11), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 163.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació «els municipis han de posar a disposició de l’Administració educativa els ter-
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renys necessaris per a construir-hi els centres educatius públics obtinguts en els pro-
cediments de gestió urbanística.»

Representants del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet s’han reunit per avançar en les gestions necessàries per la cons-
trucció de l’Escola Santa Coloma.

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’estan realitzant les gestions 
necessàries per posar a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya el solar 
per la construcció de l’Escola Santa Coloma.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 59/XI, sobre la construcció 
de l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, de Lleida
290-00047/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34346 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 59/XI, sobre la 
construcció de l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, de Lleida (tram. 290-00047/11), 
us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst encarregar la redacció del projecte 
executiu per la construcció de l’Escola Pinyana quan es disposi de la documentació 
necessària per la construcció del centre.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 60/XI, sobre la dedicació 
lectiva de l’horari del professorat
290-00048/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34347 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 60/XI, sobre la 
dedicació lectiva de l’horari del professorat (tram. 290-00048/11), us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, 
prioritza que l’increment de la plantilla del personal docent per atendre les necessi-
tats d’escolarització de l’alumnat i, en la mesura del possible, en millorar els criteris 
d’assignació del personal docent als centres educatius públics (escoles i instituts) que 
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tenen la consideració de «màxima complexitat», per estar ubicats en entorns socio-
econòmics desafavorits.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 61/XI, sobre el tancament de 
línies de P3 al Baix Llobregat
290-00049/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34341 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 61/XI, sobre el 
tancament de línies de P3 al Baix Llobregat (tram. 290-00049/11), us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament ha adequat l’oferta de llocs escolars a les neces-
sitats d’escolarització de tots els municipis del Baix Llobregat. També s’han pres 
mesures per evitar el tancament i l’estigmatització de centres educatius.

En els centres educatius d’alta complexitat la ràtio per classe s’ha reduït a 22 
alumnes en els ensenyaments de primària i a 25 alumnes en els ensenyaments de 
secundària.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 62/XI, sobre el tancament de 
línies de P3 als centres públics del Baix Llobregat
290-00050/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34342 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 62/XI, sobre el tan-
cament de línies de P3 als centres públics del Baix Llobregat (tram. 290-00050/11), 
us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha adequat l’oferta de llocs escolars a les neces-
sitats d’escolarització de tots els municipis del Baix Llobregat. També s’han pres 
mesures per evitar el tancament i l’estigmatització de centres educatius.

En els centres educatius d’alta complexitat la ràtio per classe s’ha reduït a 22 
alumnes en els ensenyaments de primària i a 25 alumnes en els ensenyaments de 
secundària.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 63/XI, sobre la construcció 
de l’Escola Bosc de la Pabordia, de Girona
290-00051/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34348 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 63/XI, sobre la 
construcció de l’Escola Bosc de la Pabordia, de Girona (tram. 290-00051/11), us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament programa les actuacions en els centres d’acord 
amb les prioritats i disponibilitats pressupostàries cercant sempre l’optimització dels 
recursos i el manteniment de la qualitat de l’ensenyament.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 65/XI, sobre el garantiment 
de les beques de menjador
290-00053/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34343 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 65/XI, sobre el ga-
rantiment de les beques de menjador (tram. 290-00053/11), us informo del següent:

El curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament va implantar un nou model 
per atorgar els ajuts individual pel servei de menjador escolar. Aquest model es va 
dissenyar entre el Departament d’Ensenyament, els Consells Comarcals, l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Províncies i la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb l’objectiu d’homogeneïtzar les diferents convocatòries que cada Consell Co-
marcal publica, i amb la finalitat d’obtenir una major equitat en l’atorgament dels 
ajuts.

Aquest model es basa en els següents criteris:
– Prioritzar el nivell de renda.
– Atorgar l’ajut a totes les sol·licituds que compleixen els llindars establerts.
– Ajuts que cobreixen el 100% del cost del servei de menjador per als alumnes 

amb necessitats més severes.
– Atenció a les necessitats sobrevingudes durant el curs escolar.
L’aplicació d’aquest model es va iniciar en les convocatòries publicades pels 

Consells Comarcals per al curs 2014-2015, ha continuat en les convocatòries per al 
curs 2015-2016 i es revisa anualment.

Tots l’alumnat que acompleix els requisits establerts en les respectives convoca-
tòries se li ha atorgat l’ajut corresponent. El crèdit de la partida pressupostària s’am-
plia en funció de l’import necessari per a cobrir la despesa corresponent als ajuts 
individuals de menjador.
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Per al curs 2016-2017, s’han modificat els criteris per tal d’adequar-los a l’esta-
blert en la Resolució 17/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional. Concretament, s’ha eliminat el tram flexible i s’han elevat els 
llindars d’accés, de manera que el Departament d’Ensenyament preveu que el nom-
bre de sol·licituds compliran els requisits en les convocatòries per obtenir l’ajut de 
menjador escolar serà més gran i la despesa també serà major respecte a l’exercici 
pressupostari anterior.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 71/XI, sobre l’atenció integral 
a les persones amb trastorn de l’espectre autista
290-00059/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34852 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 71/XI, sobre l’aten-
ció integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista (tram. 290-00059/11), 
us informo del següent:

El Departament de Salut, en el marc del nou Pla de Salut de Catalunya (2016-
2020), vol prioritzar l’atenció a la població amb Trastorns de l’Espectre Autista 
(TEA) i planteja els següents objectius fins l’any 2020.

– Desplegar, a tot Catalunya, unitats funcionals integrades, de caràcter territo-
rial, formades per professionals dels centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP), els centres de salut mental infantojuvenil (CSMIJ) i els equips 
d’atenció pedagògica d’Ensenyament i amb la implicació dels neuropediatres hospi-
talaris i un representant de pediatria de l’atenció primària.

– Garantir a tot Catalunya la implantació d’una cartera de serveis que garanteixi 
l’atenció equitativa, i definir indicadors de qualitat.

Ja s’han posat en funcionament 7 d’aquestes unitats funcionals.
Per altra banda s’han iniciat les següents activitats:
– Revisió del document del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn de 

l’espectre autista amb la incorporació del consens professional i la participació acti-
va de les associacions de familiars.

– Definició de la cartera de serveis d’atenció per part del sistema sanitari públic.
– Avaluació de la necessitat d’unitats d’expertesa suprasectorial per al diagnòstic 

diferencial, l’atenció de casos complexos, la docència i la investigació.
Així mateix, s’ha iniciat un treball amb professionals referents en l’atenció a l’au-

tisme i de diferents orientacions teòriques, per arribar a un consens sobre la cartera 
de serveis i programes d’atenció estandarditzats i consensuats en base a programes 
internacionals que ja han estat avaluats.

A més, s’estan tenint contactes amb les associacions de familiars i se’ls ha impli-
cat en el treball que s’està endegant des del Departament de Salut.

Pel que fa a la coordinació interdepartamental, i en el marc del Pla d’Atenció In-
tegral a les Persones amb Trastorns Mentals i Addiccions, està previst que a partir 
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de setembre de 2016 s’ampliï en 16 territoris més les Unitats Funcionals d’atenció 
als TEA i la implantació a tot Catalunya en el període 2017-2019.

Barcelona, 29 d’agost de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 106/XI, sobre l’equip 
d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet de Llobregat
290-00094/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34480 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 106/XI, sobre 
l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 290-
00094/11), us informo del següent:

En relació al Servei de Pediatria del Centre d’Atenció Primària (CAP) la Florida 
de L’Hospitalet de Llobregat, cal assenyalar que totes les places de pediatria i d’in-
fermeria pediàtrica estan ocupades i els ratis de població assignada i atesa/assignada 
s’ajusten als estàndards amb els quals es treballa a l’Institut Català de la Salut (ICS).

Actualment, hi ha un total de 6 pediatres i 6 infermeres a jornada completa. De 
les 6 infermeres, una és compartida entre el CAP la Florida i el CAP Pubilla Casas 
(els dos CAP pertanyen a la Unitat de Gestió l’Hospitalet Nord), desenvolupant tres 
jornades a la Florida i dues a Pubilla Casas.

Barcelona, 29 de juliol de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 118/XI, sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
290-00106/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34359 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 118/XI, sobre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística (tram. 290-00106/11), pel que fa als 
punts b) i c) us informo del següent:

La direcció del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) manté sem-
pre un diàleg constant amb els representants laborals del CPNL. Recentment, amb 
data 17 de juny de 2016, hi ha hagut eleccions sindicals, que han comportat una re-
novació en la composició del comitè d’empresa del CPNL. Per aquest motiu, com-
pletat el procés electoral i un cop configurat formalment el nou comitè d’empresa, 
es plantejarà de manera immediata una proposta de calendari i de temes a tractar-hi, 
relacionats sobre la plantilla i condicions laborals al si del CPNL, en el marc de la 
normativa vigent.
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Pel que fa al catàleg de llocs de treball del CPNL, aquest s’està desenvolupant 
amb la participació del Comitè d’Empresa des de l’inici, d’acord amb el projecte 
elaborat pel Servei de Recursos Humans del CPNL. És previst que l’execució dels 
treballs conclogui el 31 de desembre de 2016.

Pel que fa a la relació de càrrecs directius, aquests són els directors dels Centres 
de Normalització Lingüística (CNL) i els directors d’àmbit dels Serveis Centrals. 
El Reglament de règim interior estableix quines són les funcions dels directors dels 
CNL (articles de 43 a 47) així com també les dels directius dels Serveis Centrals 
(articles 23 a 28). Pel que fa a les tasques, aquestes es deriven de les funcions que té 
definides cada lloc de treball.

Pel que fa a la previsió de la provisió dels llocs de direcció dels CNL i dels Àm-
bits dels Serveis Centrals, tot i la regulació vigent prevista al Reglament de règim 
interior del CPNL, des de setembre de 2014 el CPNL ha incorporat com a criteris, 
per a cobrir llocs directius i de responsabilitat, la realització de processos oberts de 
selecció de personal. Aquest criteri es va aplicar ja per a la provisió de dos llocs di-
rectius (CNL de l’Hospitalet i CNL de Terrassa i Rubí) i s’està pendent també de fer 
aquest procediment per proveir la plaça de direcció del CNL de Barcelona.

Pel que fa a la limitació de mandats, el Reglament de règim interior ja estableix 
a l’article 27 que «[...] els càrrecs del personal directiu dels Serveis Centrals són 
temporals i cada dos anys qui els exerceixi l’ha de posar a disposició de la Gerència 
del CPNL i del Consell d’Administració». Així mateix, l’article 39 del mateix re-
glament, en relació amb els directors dels CNL, també estableix que «[...] la durada 
del mandat és per un període de dos anys, transcorreguts els quals la persona que 
exerceixi la Direcció ha de posar el càrrec a disposició del president del CNL, que 
el podrà ratificar.»

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 176/XI, sobre el tancament 
de línies de P3 a Martorell
290-00163/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34344 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 176/XI, sobre el 
tancament de línies de P3 a Martorell (tram. 290-00163/11), us informo del següent:

Les necessitats d’escolarització en el primer curs d’educació infantil de segon ci-
cle a l’Escola Vicente Aleixandre i a l’Escola José Echegaray de Martorell pel curs 
escolar 2016-2017 ha estat d’un grup en cadascuna.

Després de finalitzar el procés d’admissió d’alumnat pel curs escolar 2016-2017, 
l’Escola Vicente Aleixandre ha rebut 17 sol·licituds de preinscripció i s’han acabat 
matriculant 25 alumnes atès que s’han matriculat alumnes que tenien aquest centre 
en segona i tercera opció en la seva sol·licitud de preinscripció. L’Escola José Eche-
garay ha rebut 25 sol·licituds de preinscripció i s’han acabat matriculant 25 alumnes.

La dotació de plantilles es realitza d’acord amb els criteris establerts en la nor-
mativa vigent. Per al curs 2016-2017 els criteris es basen, amb caràcter general, en 
el nombre de grups que s’han escolaritzat, amb la ràtio mitjana alumnes/grup del 



BOPC 206
8 de setembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 197 

centre, si el centre té la consideració de centre de màxima complexitat, i en el cas de 
les escoles, si imparteixen l’ampliació horària o el SEP.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 180/XI, sobre el tancament 
de línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat
290-00167/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34349 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 180/XI, sobre el 
tancament de línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat (tram. 290-00167/11), us infor-
mo del següent:

Després de finalitzar el procés d’admissió d’alumnat pel curs escolar 2016-2017 
al municipi de Sant Feliu de Llobregat, l’Escola Martí i Pol ha rebut 44 sol·licituds 
de preinscripció pel primer curs d’educació infantil de segon cicle i s’han matriculat 
50 alumnes en dos grups.

La dotació de plantilles es realitza d’acord amb els criteris establerts en la nor-
mativa vigent. Per al curs 2016-2017 els criteris es basen, amb caràcter general, en 
el nombre de grups que s’han escolaritzat, amb la ràtio mitjana alumnes/grup del 
centre, si el centre té la consideració de centre de màxima complexitat, i en el cas de 
les escoles, si imparteixen l’ampliació horària o el SEP.

Barcelona, 28 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 203/XI, sobre la concertació 
de les places de la residència per a gent gran de Batea
290-00188/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34834 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 203/XI, sobre 
la concertació de les places de la residència per a gent gran de Batea (tram. 290-
00188/11), us informo que, atès que el Parlament no ha pogut debatre el projecte de 
llei de Pressupostos 2016, s’ha fet impossible la negociació entre els grups parla-
mentaris, que hagués definit el destí de les partides pressupostàries del Departament 
que encapçalo. Així doncs, l’actual situació de pròrroga pressupostària no permet el 
compliment d’aquesta Resolució.

Amb tot, faig recordatori mitjançant aquesta resposta del fet que, els pressupos-
tos per a l’any 2016 que el Govern va portar al Parlament destinats al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, representaven un augment de més de 170 mi-
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lions d’euros i més de 1500 places residencials respecte de l’any 2015, i preveien tota 
una sèrie d’actuacions relacionades amb l’impuls d’equipaments residencials per a 
tots els col·lectius amb necessitats socials, segons els criteris d’equitat, demanda i 
nivell de prioritat que estableix la programació territorial vigent.

Barcelona, 31 d’agost de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari 
i l’atenció de les urgències i emergències mèdiques
390-00017/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 34511 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a l’apartat 1.c) de la Moció 17/XI, sobre el 
transport sanitari i l’atenció de les urgències i emergències mèdiques (tram. 390-
00017/11), us informo del següent:

S’adjunta el document Anàlisi dels resultats inicials del desplegament del Mo-
del de transport sanitari integral, elaborat conjuntament per l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Aquest document va ser enviat el 3 de juny de 2016 per correu electrònic a la 
presidenta de la Comissió de Salut, a fi que pugui ser consultat pels diputats i dipu-
tades d’aquesta Comissió.

Barcelona, 29 de juliol de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 23/XI, sobre el millorament de 
l’atenció sanitària
390-00023/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 34482 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment als apartats 1.c) i 5.c) la Moció 23/XI, sobre 
el millorament de l’atenció sanitària (tram. 390-00023/11), us informo del següent:

En primer terme, quant al punt 1.c) de la Moció 23/XI, tot seguit us informem 
sobre les accions dutes a terme amb relació a la integració de la farmàcia comunità-
ria en el sistema de salut de Catalunya.

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) estan desen-
volupant accions per tal d’ampliar el rol de la farmàcia comunitària en la prestació 
de serveis a la ciutadania, per tal de continuar millorant l’assistència i la salut dels 
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ciutadans de Catalunya. D’acord amb aquest plantejament, i en el marc del Concert 
d’atenció farmacèutica entre el CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya (CCFC), l’any 2010 es va subscriure un conveni sobre l’aprovació, im-
plantació i gestió de la cartera de serveis en les oficines de farmàcia.

El conveni fixa un marc d’actuació comú per a definir el disseny, la implantació 
i la gestió d’una cartera de serveis concertats. L’esmentat conveni va donar peu a 
la signatura d’un acord l’any 2012 sobre el procediment de treball per al disseny i 
gestió d’aquesta cartera de serveis. En virtut d’aquest conveni i acord, i en el marc 
també del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, durant els darrers quatre anys s’han 
emprès actuacions per a continuar potenciant la farmàcia comunitària i assolir pro-
gressivament la seva integració efectiva en el sistema de salut, juntament amb la 
resta de recursos sanitaris i socials.

A continuació s’especifiquen les actuacions realitzades:
1.Participació activa en el desenvolupament de programes de cribratge com els 

del VIH o el de càncer de còlon, mitjançant els dos serveis de cribratge concertats 
des del 2012, que des d’aquell moment s’han anat estenent progressivament per tot 
el territori.

L’objectiu del Programa per a la determinació del risc d’infecció pel VIH per 
mitjà del test ràpid és facilitar el coneixement de l’estat serològic davant la infecció 
per VIH de les persones que presenten conductes amb un risc elevat de contagi. Es 
tracta d’un cribratge oportunista a població demandant que compleix criteris epide-
miològics susceptibles de constituir risc d’infecció. En aquest sentit, des de la far-
màcia comunitària s’ofereix al ciutadà la possibilitat de fer-se la prova de detecció 
ràpida de VIH i saber-ne el resultat en 15 minuts, mantenint en tot moment una si-
tuació de confidencialitat. En cas que el resultat de la prova sigui reactiu, es deriva el 
pacient a l’hospital de referència. L’any 2015, fins a 128 farmàcies, distribuïdes per 
tot el territori, han realitzat un total de 2.750 proves, el que representa un increment 
del 72% respecte l’any 2014.

L’objectiu del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR) 
és reduir la incidència i mortalitat del càncer de còlon i recte mitjançant la detecció 
i tractament dels adenomes colorectals i del càncer en fases inicials. En aquest cas, 
s’ha inclòs a les farmàcies en el circuit del programa per fer-lo més accessible a la 
població i fomentar la participació. Així, des de les farmàcies que ofereixen aquest 
servei es distribueix el col·lector als usuaris convidats a participar en el cribratge i 
l’usuari el retorna a la farmàcia un cop hagi recollit la mostra. El Pla director d’on-
cologia determina les zones geogràfiques on es du a terme aquest servei. Durant 
l’any 2015 hi van participar 658 farmàcies que van lliurar als usuaris 107.515 test 
de recollida de mostres, un 67% més que l’any anterior. Cal destacar que la partici-
pació de la població invitada a realitzar la prova per a la detecció del càncer de cò-
lon i recte, pel canal farmàcia, es troba per sobre del valor mínim recomanat per la 
Guia Europea de Garantia de Qualitat en el cribratge d’aquesta patologia, com així 
ho recull l’informe Resultats d’una cartera de serveis de salut pública en la farmàcia 
comunitària: cribratge de càncer còlon, elaborat per l’Agència de Qualitat i Avalua-
ció Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L’informe també apunta que, tot i que el per-
centatge de participació de la població diana en el programa és superior en el canal 
dels Centres d’Atenció Primària que en el de la de farmàcia comunitària (61,1% vers 
45,1% l’any 2013), aquests resultats no són concloents per prioritzar un canal o al-
tre, ja que es varen analitzar àrees amb característiques territorials diferents (medis 
urbans i rurals), i la fase d’implantació analitzada es trobava en estadis diferents.

2. Cooperació amb altres membres de l’equip assistencial per a la detecció i la 
gestió de malalties cròniques.

L’any 2015 es va iniciar la prova pilot del Programa d’Atenció Farmacèutica al 
Pacient Crònic (PCAF). L’objectiu general del programa és determinar l’impacte 
d’una activitat d’atenció farmacèutica, basada en el seguiment farmacoterapèutic i la 
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preparació de la medicació en dispositius personalitzats, en el nivell de compliment 
del pla terapèutic prescrit, la seguretat i efectivitat d’aquest, el grau de control de la 
patologia del pacient i la despesa directa en serveis de salut, en l’àmbit de l’atenció 
primària de la salut sobre pacients crònics complexos i amb malaltia crònica avança-
da en règim ambulatori. Els objectius específics són: 1) Avaluar l’efectivitat de l’ac-
tuació del farmacèutic comunitari en la detecció i resolució de problemes relacionats 
amb el medicament (PRM) en coordinació amb els diferents serveis sanitaris, en la 
millora de la seguretat i eficàcia del tractament en pacients amb patologia crònica 
complexa i polimedicats; 2) Avaluar l’efectivitat d’un protocol d’utilització d’un sis-
tema personalitzat de dosificació (SPD) en la millora de la seguretat i l’eficàcia del 
tractament en pacients amb patologia crònica i polimedicats i 3) Avaluar l’eficiència, 
en raó efectivitat/cost i benefici/cost de les intervencions.

El mes de juliol del 2016 ha finalitzat la primera fase de la prova pilot, en la qual 
hi han participat 17 equips d’atenció primària, 43 oficines de farmàcia i han col·la-
borat 391 pacients, que s’han distribuït aleatòriament entre els grups controls i inter-
vencions. Està previst que a partir del proper mes d’octubre s’iniciï una segona fase, 
per poder arribar a tenir una mostra de 1.000 pacients col·laboradors.

També en aquest àmbit, cal esmentar que actualment hi ha 1.255 farmàcies a 
Catalunya que s’han adherit al conveni signat amb el Departament de Salut per a 
la prestació del servei professional de seguiment farmacoterapèutic amb sistemes 
personalitzats de dosificació, seguint el procediment especificat a la Guia elaborada 
conjuntament entre el Consell i el Departament de Salut l’any 2012 i actualitzada 
l’any 2014.

3. Potenciació dels programes de vida saludable i control de factors de risc com 
els de cessació tabàquica, control de la hipertensió i risc vascular, nutrició saludable 
i dieta mediterrània.

En aquest àmbit s’adscriu el Programa d’Educació Sanitària per a la gent gran 
(PESGG), que consisteix en la realització de sessions d’educació sanitària dirigida 
a la gent gran sobre diferents aspectes relacionats amb el bon ús dels medicaments, 
impartides per farmacèutics comunitaris. Aquest programa també està integrat en 
el projecte Europeu «Envelliment actiu i saludable», en el qual es recullen iniciati-
ves engegades a tota Europa enfocades a perllongar una vida activa i independent 
en la gent gran.

El PESGG té els seus inicis l’any 2006 de la mà de l’Associació de Farmacèutics 
Rurals de Catalunya (AFRUC) a municipis de Tarragona i Lleida, amb la col·labora-
ció dels Col·legis de Farmacèutics i el Departament de Salut. Més endavant, al 2009 
s’incorporaven els Col·legis de Farmacèutics de Girona i Barcelona.

Durant el 2015 s’han realitzat 341 sessions, que s’han dut a terme a 243 pobla-
cions diferents i han estat impartides per 202 farmacèutics comunitaris; el nombre 
total d’assistents ha estat de 5.618. La mitjana d’assistents per sessió ha estat de 16. 
Els temes que han format part de la cartera del Programa i que s’han ofert al 2015, 
han estat: a) Bon ús dels medicaments; b) La importància de seguir bé els tracta-
ments i c) Què cal saber de la hipertensió arterial. De cara al 2016, s’han introduït 
dos temes més, un dedicat a la hipercolesterolèmia i un altre a la diabetis.

Amb els deu anys de vida d’aquest Programa s’ha demostrat que el farmacèutic 
comunitari és el professional sanitari idoni per aconseguir implantar programes de 
gran cobertura poblacional. Així mateix, la coordinació d’aquest tipus de programes 
entre les administracions públiques i els col·legis professionals constitueixen una 
eina fonamental per l’èxit d’aquestes actuacions.

4. Xarxa de farmàcies sentinelles, que s’ha posat en marxa com a prova pilot 
aquest mes de març, amb la participació de 22 farmàcies comunitàries de la provín-
cia de Barcelona, una per sector sanitari, que garanteixen la cobertura de tot el ter-
ritori de manera representativa d’acord amb el nombre de població potencial atesa.
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L’objectiu de la xarxa és contribuir a l’obtenció de dades vàlides generades per la 
pròpia dinàmica assistencial que té lloc en una farmàcia comunitària i que es puguin 
integrar en altres sistemes de vigilància epidemiològica més complexos. El servei 
fonamental de la farmàcia sentinella és la notificació de determinats esdeveniments 
considerats d’interès, centrats en tres grans àrees: a) Activitats de farmacovigilància; 
b) Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments; i c) Vigilància sindròmi-
ca episòdica o contínua. La prova pilot s’ha realitzat sobre les dues primeres àrees.

5. Participació en les estratègies de reducció de danys, mitjançant el Programa de 
tractament de manteniment amb Metadona (TMM), concertat ja des del 1998. Les 
farmàcies comunitàries autoritzades per participar en aquest programa, elaboren, 
dispensen i administren la Metadona a determinats pacients inclosos al programa.

Com a conclusió, des del Departament de Salut i el CatSalut, es considera que 
s’ha de continuar treballant en la línia estratègica per ampliar el rol de la farmàcia 
comunitària i integrar-la de forma efectiva en el sistema de salut. La farmàcia comu-
nitària s’ha de veure com un recurs valuós pel sistema, en tant que representa una 
xarxa pròxima, accessible i amb capil·laritat a tot el territori, atès que compta amb 
professionals sanitaris capaços de resoldre consultes i fer determinades actuacions 
que poden evitar la sobre freqüentació a nivells assistencials superiors, i fer més efi-
cient el sistema.

Per tant, s’està treballant en la direcció correcte i ja s’han acomplert alguns dels 
objectius marcats pel Departament de Salut. No obstant això, caldria avançar en as-
pectes com garantir la continuïtat de l’atenció farmacèutica durant la transició dels 
pacients entre els centres d’urgències o hospitalaris i llurs domicilis i seguir avan-
çant cap a un model on s’empoderi a la farmàcia comunitària i s’integri definitiva-
ment en el sistema sanitari.

En segon lloc, pel que fa al punt 5.c) de la Moció 23/XI, tot seguit s’informa so-
bre el grau de compliment de la Resolució 638/X, del Parlament de Catalunya, so-
bre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de 
Mataró, la Resolució 956/X, del Parlament de Catalunya, sobre el sanejament del 
dèficit del Consorci Sanitari del Maresme i la Resolució 1113/X, del Parlament de 
Catalunya, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al 2015.

Des del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) s’ha do-
nat compliment a les resolucions més amunt esmentades i es continua duent a terme 
actuacions per a garantir la suficiència econòmica i de gestió del Consorci Sanitari 
del Maresme.

Pel que fa a la Resolució 638/X, les derivacions de pacients entre centres del sis-
tema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) es realitzen amb 
l’objectiu de disminuir la mitjana de temps d’espera per determinades intervencions 
quirúrgiques i per millorar l’equitat en l’accés als serveis per part dels pacients en 
diferents territoris. Aquestes es realitzen quan el centre en qüestió no té suficient 
capacitat per a dur-les a terme. Així doncs, els trasllats són de pacients pendents 
d’intervenció quirúrgica als quals se’ls hi ha ofert una alternativa per poder ser in-
tervinguts abans, i es realitzen sempre amb l’aprovació i consentiment dels pacients. 
El resultat d’aquestes derivacions és satisfactòria per part dels usuaris. D’altra ban-
da, també es realitzen derivacions de pacients entre hospitals per tal de garantir una 
atenció d’excel·lència i vetllar per assolir els millors resultats pel pacient, en casos 
en els que un determinat tractament o intervenció es realitzi només a determinats 
centres de referència del territori.

En relació amb el deute pendent, el Departament de Salut va pressupostar i rea-
litzar el pagament a l’Hospital de Mataró d’1,5 M€ a l’anualitat 2014, d’acord amb 
els compromisos establerts.

Quant a la Resolució 956/X, s’ha elaborat el Pla d’Empresa 2015-2017 amb l’ob-
jectiu de garantir la viabilitat i afrontar el retorn de l’endeutament, i continuar ga-
rantint la prestació dels serveis sanitaris de qualitat.
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Amb referència a la Resolució 1113/X, s’han pres diverses mesures per garantir 
la suficiència econòmica i de gestió del Consorci Sanitari del Maresme.

En els darrers anys s’han elaborat diversos plans d’empresa amb la finalitat 
d’equilibrar els resultats del Consorci, que han comportat un increment de la com-
pra de serveis. El Pla d’empresa 2003-2005 perseguia aconseguir l’equilibri financer 
i generar recursos propis per finançar les inversions de reposició. Pel que fa al Pla 
d’empresa 2005-2007, aquest va prioritzar la incorporació de la línia sociosanitari 
al Consorci. Tot i així, el Consorci ha necessitat en els darrers tres anys (2013, 2014 
i 2015) que el CatSalut aportés 1,6 M€ anuals (4,8 M€ en total) destinats a finançar 
l’endeutament de la institució. A més, l’any 2014 es va incrementar en 1,4 M€ la con-
tractació de serveis sanitaris, import que s’ha mantingut durant l’any 2015 i que es 
preveu mantenir consolidat per a l’any 2016. Aquests compromisos han estat inclo-
sos en el nou Pla de reequilibri 2015-2017.

El nou Pla de reequilibri 2015-2017 del Consorci ha suposat un pressupost addi-
cional a càrrec del CatSalut per a l’any 2015 de 5,6 M€. Aquests han anat destinats 
a ampliar els llits de pacients crítics, a incrementar l’activitat quirúrgica per tal de 
millorar la llista d’espera i a incrementar de manera addicional l’activitat contrac-
tada a l’hospital d’aguts. Aquests increments d’activitat han possibilitat que s’hagin 
pogut realitzar 900 intervencions més.

Alhora el Consorci està desplegant accions per a millorar la seva l’eficiència, ga-
rantint la qualitat de l’atenció que presta. Per aquest any 2016, el CatSalut està tre-
ballant per incrementar el finançament pel retorn de l’endeutament fins a un import 
de 2,9 M€ i, alhora, continuar incrementant la compra addicional d’intervencions 
quirúrgiques.

Totes aquestes actuacions que s’estan implementant han de permetre continuar 
millorant l’accessibilitat i reforçar la qualitat de l’atenció sanitària de la població de 
la comarca del Maresme.

Cal tenir en compte també que el Consorci ha mostrat bons resultats assisten-
cials en l’avaluació dels objectius de contractació i en els informes de la Central de 
Resultats elaborats per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS), i presenta un alt nivell de satisfacció en les enquestes de valoració dels 
usuaris.

Barcelona, 29 de juliol de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les raons per les 
quals el Departament no exerceix l’acusació popular en el procés 
contra l’exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes Sants - Les 
Corts, de Barcelona
355-00039/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tin-
guda el 05.09.2016, DSPC-C 198.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb 
la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’atenció als 
joves tutelats afectats per una operació policial contra la pornografia 
infantil
355-00044/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies (reg. 34542).
Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.08.2016.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tin-
guda el 05.09.2016, DSPC-C 198.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Los letrados del Parlamento suscritos, actuando en representación y defensa de 

la Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 1 de septiembre de 
2016, según se acredita mediante la certificación que se acompaña en documento 
adjunto, ante el Tribunal comparecen y como mejor en derecho proceda, 

Dicen
1. Que, en fecha 4 de agosto de 2016, el Parlamento de Cataluña ha sido notifi-

cado del Acuerdo del Pleno de ese Tribunal de 1 de agosto de 2016, mediante el que 
se da traslado del incidente de ejecución de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
259/2015, de 2 de diciembre, así como del Auto del mismo Tribunal de 19 de julio 
de 2016 (procedimiento núm. 6330-2015) presentado por el Abogado del Estado 
en relación con la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña de 27 de julio de 
2016 y se concede un plazo de veinte días para formular alegaciones.

2. Que evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasan a formular las siguientes: 

Alegaciones

I. La Resolución 263/XI no contraviene la STC 259/2015 ni el ATC de 19 
de julio de 2016
1. La Resolución 263/XI, de 27 de julio de 2016, ratifica el informe y las con-

clusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, creada por la Reso-
lución 5/XI, de 20 de enero, del mismo Parlamento de Cataluña. Este acto de rati-
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ficación consta formalmente en el título de la citada resolución así como en el texto 
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento núm. 200, de 1 de agosto de 2016, 
que se acompaña como documento núm. 1.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña (RPC), las comisiones de estudio tienen por objeto el análisis de cual-
quier asunto que afecte a la sociedad catalana y sus trabajos culminan con la elabo-
ración de un informe y unas conclusiones que se publican en el Boletín Oficial del 
Parlamento y se entregan a la Mesa del mismo. El apartado 3 del mismo artículo 65 
RPC establece que, una vez entregados el informe y las conclusiones, la Mesa debe 
decidir si toma nota de los mismos o si ha de darles una tramitación específica.

El informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constitu-
yente fueron aprobadas por la comisión los días 18 y 19 de julio de 2016 y publica-
das en el Boletín Oficial del parlamento núm. 190 de 20 de julio de 2016.

Siguiendo lo previsto en el mencionado precepto reglamentario, la Mesa tomó 
nota de la entrega del informe y de las conclusiones en su reunión del día 20 de julio 
de 2016, así como también de la opinión mayoritaria expresada en la Junta de Por-
tavoces celebrada el mismo día para que dicho informe y sus conclusiones fueran 
debatidos en Pleno. Sin embargo, el informe y las conclusiones no fueron incluidos 
en el orden del día del siguiente Pleno, aunque sí fueron finalmente objeto de debate 
y votación en el mismo mediante una modificación del orden del día que plantearon 
dos grupos parlamentarios y fue acordada por el mismo Pleno en aplicación del ar-
tículo 81.3 RPC.

2. Para valorar adecuadamente la situación que se produjo en torno a la apro-
bación de la Resolución 263/XI que ratificó el informe y las conclusiones de la co-
misión de estudio y el alcance que puede tener este nuevo incidente de ejecución 
relacionado con la STC 259/2015 y el ATC de 19 de julio de 2016, hay que tener en 
cuenta los factores que a continuación se exponen: 

A) En primer lugar, que la capacidad del acto parlamentario que se cuestiona, la 
Resolución 263/XI, para poder contravenir la STC 259/2015, así como el posterior 
ATC de 19 de julio de 2016, no puede producirse ni ser estimada porque, como in-
dica el mismo título de la Resolución, el Pleno del Parlamento no hizo más que ra-
tificar un informe y unas conclusiones elaborados por una comisión de estudio par-
lamentaria. El acto del Pleno es un acto confirmatorio de los trabajos realizados por 
la comisión de estudio, acto que ha de entenderse referido, por tanto, a una actividad 
parlamentaria especialmente amplia en cuanto a su posible contenido y alcance, 
como es la de poder estudiar y analizar cualquier asunto o cuestión que afecte a los 
ciudadanos a los que representa el Parlamento.

Y esta actividad de estudio y análisis no puede ser considerada nunca contraria a 
una sentencia o una resolución judicial porque su propia naturaleza impide que pue-
da darse dicha confrontación en términos jurídicos-materiales. Si no fuera así, sería 
tanto como reconocer que una función parlamentaria básica y esencial, de conteni-
do necesariamente amplio, en la que pueden expresarse sin restricciones todas las 
posiciones políticas sobre el tema que es objeto del estudio, puede verse impedida 
porque sobre ese objeto han incidido previamente resoluciones del Tribunal Cons-
titucional. La obligación de cumplimiento de estas resoluciones podría proyectarse 
sobre otro tipo de actos parlamentarios, pero no sobre los que expresan posiciones 
derivadas de los trabajos de una comisión de estudio, ni tampoco de aquellos que 
ratifican esos trabajos propios del debate y el análisis de una cuestión de interés ge-
neral.

B) En segundo lugar, hay que destacar que el ATC de 19 de julio de 2016 no anu-
la propiamente la Resolución 5/XI de creación de la comisión de estudio. El fun-
damento jurídico 7 del ATC expresa una posición intermedia entre lo alegado por 
las partes en aquel incidente de ejecución, que lo lleva a estimarlo en unos términos 
ciertamente peculiares. El ATC no cuestiona la creación de la comisión en sí mis-
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ma, ni tampoco su objeto de estudio, pero sí en cambio parece cuestionar el resulta-
do de sus trabajos en la medida que pueden dirigirse a dar continuidad y soporte al 
objetivo proclamado en la Resolución 1/XI. El tribunal reconoce expresamente en 
este fundamento jurídico 7 que conoce las conclusiones aprobadas por la comisión 
de estudio y que constata que su contenido puede contravenir los mandatos que se 
desprenden de la STC 259/2015 y añade que los poderes públicos implicados (en 
este caso el Parlamento), deben tener en cuenta esa apreciación. Sin embargo, no 
concreta más al respecto, más allá de la advertencia genérica al Parlamento y a sus 
titulares de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los 
mandatos contenidos en la mencionada sentencia y en el propio ATC de 19 de julio 
de 2016.

3. Situados en este contexto concreto, esta parte entiende que no se dan los ele-
mentos necesarios para considerar que la Resolución 263/XI de 27 de julio, contra-
venga o ignore esos mandatos, porque el ATC de 19 de julio de 2016 no anula la 
Resolución 5/XI de creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, 
ni en puridad tampoco el informe y las conclusiones fruto de su trabajo. Y porque, 
siendo eso así, un acto de mera ratificación de los trabajos de la comisión de estudio 
podía ser adoptado por el Pleno del Parlamento en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 65.3 del RPC, cuando este precepto permite que los trabajos de una 
comisión de estudio puedan ser objeto de una tramitación específica, tramitación 
que podía darse, por tanto, en Pleno.

Por consiguiente, en la medida que la intervención del Pleno se ha movido dentro 
de estos parámetros, no puede apreciarse que exista la contravención que se alega 
en el incidente de ejecución, ya que queda claro que la actuación del Pleno se dio en 
el marco de lo previsto del artículo 65.3 del RPC y que ésa actuación no transformó 
el objeto al que se refería, pues ese objeto continuó siendo el propio de una función 
parlamentaria de estudio y análisis de una cuestión de interés social.

No se oculta a esta parte que en el fundamento jurídico 7 de la ATC de 19 de 
julio de 2016 el Tribunal censura que la actividad de «análisis» o «estudio» se dirija 
a dar continuidad y soporte al objetivo proclamado en la Resolución 1/XI declarada 
inconstitucional por la STC 259/2015. Sin embargo, por mucho que ésa actividad 
pudiera ser entendida como un intento de dar validez al proceso constituyente en 
Cataluña que contempla dicha resolución, esta parte considera que debe prevalecer 
siempre sobre esa apariencia o presunción el valor estrictamente material y jurídico 
inherente a cada función parlamentaria, en este caso la que es propia de la actividad 
de las comisiones de estudio, cuyo alcance no puede ir más allá de lo que resulta de 
su naturaleza analítica y propositiva.

Y lo mismo cabe trasladar a la consideración que el Tribunal hace en el funda-
mento jurídico 5 del ATC de 19 de julio de 2016 en el sentido que la Resolución 5/
XI, es decir la creación de la comisión de estudio, puede ofrecer el riesgo de ser 
entendida como el reconocimiento a favor del Parlamento de atribuciones que no 
forman parte de la autonomía que la Constitución le reconoce, pues resulta fran-
camente difícil de comprender tal conclusión cuando se trata de una actividad par-
lamentaria de estudio circunscrita al marco del artículo 65RPC que sólo tiene esa 
naturaleza y no otra.

En un caso como este lo que precisamente no puede hacerse es sobreestimar o 
extender los efectos jurídicos de una actuación parlamentaria más allá de los que 
corresponden a su naturaleza para justificar una contravención o un incumplimiento 
de una resolución del Tribunal, porqué entonces el riesgo, en este caso cierto, pasa a 
ser el de enjuiciar un acto de «marcado carácter político» como el mismo Tribunal 
reconoce que es la Resolución 5/XI.

4. La Constitución no prohíbe ni establece límites al debate político, especial-
mente del que se produce en sede parlamentaria, aun cuando se de una discrepancia 
entre el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución. Como ha se-
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ñalado reiteradamente el propio Tribunal Constitucional, la Constitución ampara el 
derecho a promover y defender cualquier idea política, incluso cuando esta no coin-
cida o encaje con los postulados constitucionales vigentes, porque ese derecho tiene 
su fundamento en el principio democrático, que permite un debate libre en cuanto 
a su contenido y alcance si ese debate se formula pacíficamente, con respecto a los 
derechos fundamentales y por medios políticos.

En la medida en que el ordenamiento constitucional español no responde a un 
modelo de «democracia militante» que imponga a los poderes públicos representa-
tivos un deber de adhesión positiva a dicho ordenamiento, no puede negarse la ca-
pacidad del Parlamento de Cataluña para estudiar y analizar cualquier cuestión que 
considere de interés para la sociedad a la que representa, incluido lo que puede ser 
un proceso constituyente de una futura Cataluña independiente.

Esta parte no desconoce que las STC 42/2014 y 259/2015 y que el más reciente 
ATC de 19 julio de 2016 imponen un límite a ese proyecto político, como es que su 
defensa y promoción no se haga en términos que excluyan los procesos de reforma 
constitucional. Pero de ello no puede desprenderse que ese límite sea absoluto y 
condicione íntegramente la actividad de debate propia de un Parlamento, ni excluya, 
tampoco, la posibilidad que pueda darse una actuación parlamentaria sin restriccio-
nes cuando esta se encauza mediante el formato reglamentario de la actividad de 
estudio, con los efectos propios y específicos que se desprenden de esa actividad.

II. Las medidas de ejecución no pueden anular el ejercicio de las 
funciones parlamentarias ni impedir el ejercicio de los derechos de los 
representantes políticos por motivos meramente preventivos
1. El apartado segundo del suplico del incidente de ejecución pide al Tribunal 

que adopte, respecto del Parlamento, dos medidas que pueden tener efectos muy 
graves para el ejercicio de sus funciones institucionales y que, caso de ser adoptadas 
en los términos que se solicitan, podrían llegar a suponer la desnaturalización de la 
misma esencia del parlamentarismo y un efecto demoledor sobre el principio demo-
crático que representa y expresa el Parlamento.

Esto es así porque lo que se pide al Tribunal es que establezca como «medida de 
ejecución» una prohibición de actuar, de carácter marcadamente amplia e indeter-
minada que afectaría a: 

a) La obligación de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar 
cumplimiento a la Resolución 263/XI, así como el deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y el ATC 19 de 
julio de 2016.

b) La prohibición expresa de convocar a los órganos del Parlamento para debatir 
o votar ninguna iniciativa que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento 
a la Resolución 263/XI

Aunque estas medidas se piden respecto de los miembros de la Mesa y del Se-
cretario General del Parlamento, bajo su responsabilidad, incluida la penal, en caso 
de incumplimiento, es evidente que su destinatario final es la propia institución par-
lamentaria en la medida que la Mesa es el órgano competente para calificar y dar 
tramitación a las iniciativas parlamentarias. También es evidente que la adopción 
de esas medidas podría afectar a otros órganos parlamentarios, singularmente a las 
mesas de las comisiones legislativas y también a las ponencias constituidas para tra-
mitar iniciativas legislativas.

2. La adopción de estas medidas bajo el pretexto de asegurar el cumplimiento de 
las resoluciones del Tribunal Constitucional puede violentar de forma extraordina-
ria los principios en los que se asienta el funcionamiento del Parlamento por varias 
razones que es necesario destacar: 

A) En primer lugar, por convertir a la Mesa en un órgano de control interno de 
las iniciativas parlamentarias, alterando con ello el contenido de su función que, 
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como ha declarado el mismo Tribunal Constitucional reiteradamente, debe circuns-
cribirse a comprobar la concurrencia de los requisitos reglamentarios y en su caso 
legales, exigidos para la tramitación de las distintas iniciativas. En cambio, si se 
atiende a lo que se pide en el incidente de ejecución, esa función de la Mesa pasa-
rá a convertirse en un control político o de oportunidad que en modo alguno puede 
admitirse por el efecto restrictivo que ello tendría sobre el derecho de iniciativa par-
lamentaria que va vinculado directamente al derecho fundamental de participación 
política del artículo 23 de la Constitución.

B) En segundo lugar, no hay duda que las medidas que se solicitan tienen una 
clara finalidad preventiva irreconciliable con la lógica y esencia de cualquier inicia-
tiva parlamentaria que, por definición es solo eso, es decir una mera iniciativa que 
no predetermina un contenido ni un resultado final. La iniciativa parlamentaria y el 
planteamiento de origen que expresa no es más que un acto de inicio de un proce-
dimiento que no comporta ninguna declaración de voluntad de la cámara, declara-
ción que sólo se produce en el acto final en el que culmina esa iniciativa. Por tanto 
seria respecto de este último acto del que se podría predicar, en su caso, un incum-
plimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, pero no de la simple ad-
misión a trámite de una iniciativa, aunque esta pueda parecer a priori contraria a 
dichas resoluciones.

La posibilidad que durante la tramitación parlamentaria la iniciativa pueda cam-
biar en cuanto a su contenido, demuestra sin lugar a dudas qué acto es el que debe 
tomarse como referencia. Así lo expresa claramente el ATC 135/2004 y así lo pone 
de manifiesto también la simple hipótesis alternativa de que una iniciativa pudiera 
ser inicialmente conforme con las resoluciones del Tribunal Constitucional, pero no 
en cambio el acto en que concluye la tramitación parlamentaria de la misma.

C) En tercer lugar, porque la tesis de fondo que se desprende del incidente de 
ejecución supone aceptar ni más ni menos que el Parlamento queda limitado en su 
propia autonomía interna y de funcionamiento para desarrollar normalmente su 
actividad de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y su Reglamento, lo que inci-
de de lleno sobre la necesaria preservación del pluralismo político y del principio 
democrático de los que el Parlamento es el principal instrumento de expresión de 
acuerdo con la Constitución. Aunque sólo sea para garantizar el debate y la expre-
sión de pluralismo político, las funciones del Parlamento deben ser preservadas en 
su integridad.

D) Y en cuarto lugar, porque las medidas de ejecución solicitadas resultan ma-
nifiestamente incompatibles con el derecho fundamental que el artículo 23 de la 
Constitución reconoce y garantiza a los representantes parlamentarios. Como ha de-
clarado también reiteradamente el Tribunal Constitucional, el derecho de iniciativa 
parlamentaria forma parte del núcleo esencial de su «ius in officium». Por este moti-
vo, es obvio e indiscutible que su sometimiento a un control de la Mesa como el que 
propone el Abogado del Estado no puede ser visto sino como una grave amenaza 
de ese derecho, claramente incompatible con la esfera de libertad de actuación que 
comporta en lo que concierne a la capacidad de presentar iniciativas parlamentarias 
y a que las mismas puedan ser tramitadas y, como mínimo, ser objeto de debate.

3. Las consideraciones que se acaban de hacer ponen en evidencia que detrás de 
la solicitud de esas medidas de ejecución aflora una voluntad de poner bajo tutela el 
derecho de iniciativa parlamentaria y el propio funcionamiento de los órganos del 
Parlamento de Cataluña, sólo porque pueda «sospecharse» o apreciarse «a limine» 
que puedan existir indicios de que sus futuras decisiones puedan ser incompatibles 
con lo declarado por el Tribunal en la STC 259/2015 i en el ATC de 19 de julio de 
2016, o de que pretendan dar cumplimiento, aunque sea de forma indirecta, a la Re-
solución 263/XI. Además, el ejercicio de esa tutela se pretende atribuir a la Mesa 
del mismo Parlamento desconociendo de forma palmaria la naturaleza y los límites 
de su actuación como órgano parlamentario, tal y como se ha dicho anteriormente.
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Parece evidente, pues, que aunque el artículo 92.1 de la LOTC reconoce al Tri-
bunal Constitucional la capacidad de adoptar las medidas de ejecución «necesarias» 
para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, estas medidas no pueden llegar 
nunca a anular ni subvertir los principios inherentes al funcionamiento de las cá-
maras parlamentarias, ni los derechos de sus miembros. Estos principios y derechos 
tienen reconocimiento y protección constitucional y estatutaria y deben ser respe-
tados encontrando, en su caso, soluciones que permitan conciliarlos con el deber de 
cumplimiento de las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional.

Lo que es evidente es que esa conciliación no puede pasar nunca por atacar de 
raíz la iniciativa parlamentaria, ni por alterar las reglas de funcionamiento interno 
del Parlamento tal y como propone el Abogado del Estado, máxime cuando esa ini-
ciativa y ese funcionamiento, por sí mismos y a falta der su transformación en un 
resultado final, no pueden ser considerados nunca como un incumplimiento real y 
efectivo. Para que fuera así, hace falta ese resultado al que en todo caso debería ser 
reconducido el requerimiento que se pide, porque solamente ese resultado en forma 
de acto o decisión definitiva permitiría constatar si existe o no un incumplimiento 
o contravención de los mandatos que emanan de la STC 259/2015 y del ATC de 19 
de julio de 2016.

En relación con esta cuestión es importante destacar que el mismo ATC de 19 de 
julio de 2016 recuerda expresamente en su fundamento jurídico 6 la doctrina sobre 
la imposibilidad de que las meras propuestas o iniciativas parlamentarias sujetas a 
examen y discusión puedan considerarse en sí mismas inconstitucionales, citando 
a dicho efecto el ATC 135/2004. A pesar de que en ese mismo fundamento el Tri-
bunal matice ese principio general en función de las circunstancias especiales que 
concurren en el caso que aquí nos ocupa, es evidente que ello no puede servir para 
invertir el sentido de esa doctrina, porque esa inversión significaría lisa y llanamen-
te anular o dejar sin contenido los principios esenciales del sistema parlamentario 
que la misma Constitución ampara.

4. Otro problema que presentan las medidas solicitadas por el Abogado del Es-
tado en el apartado segundo del suplico del incidente de ejecución es la quiebra del 
principio de seguridad jurídica que significa exigirlas de forma tan genérica e inde-
terminada en relación a cualquier situación indiciaria de un posible incumplimiento 
relacionada con cualquier «actuación», «iniciativa», o «convocatoria» parlamenta-
ria, sobre todo cuando se pretende anudar al incumplimiento de esas medidas una 
responsabilidad personal de los miembros de la Mesa y del Secretario General del 
Parlamento.

No hacen falta grandes dosis de imaginación para suponer que ese escenario 
puede propiciar decisiones de la Mesa o de sus miembros que, influidas por crite-
rios preventivos, puedan redundar en perjuicio del normal desarrollo de la actividad 
parlamentaria y del derecho de iniciativa. Este es otro motivo adicional y no menos 
importante para que el Tribunal Constitucional no acuerde las medidas solicitadas 
o, subsidiariamente, únicamente en el caso de considerarlas imprescindibles, aco-
te y delimite su alcance de modo que sus efectos sean los estrictamente necesarios 
para garantizar el deber de cumplimiento de sus resoluciones, pero garantizando al 
mismo tiempo la autonomía de funcionamiento del parlamento y el normal ejercicio 
de los derechos de sus miembros, así como de las funciones que corresponden a la 
Mesa del Parlamento.

5. Desde una perspectiva diferente a lo expuesto en los puntos anteriores, esta 
parte también cree necesario destacar el problema que plantea el hecho de que, en 
sentido técnico-jurídico, resulta difícil establecer ninguna relación propiamente «de 
ejecución» entre una resolución como es la 263/XI respecto de una nueva iniciativa 
parlamentaria aunque ésta pudiera tener conexión temática con aquella. Ciertamen-
te esa relación podría establecerse en el plano político, pero esto no sería suficiente 
para considerarla como un acto de ejecución en sentido propio y estricto de la reso-
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lución, ya que de un informe y unas conclusiones de una comisión de estudio (inclu-
so ratificadas por el Pleno), no puede desprenderse vinculo jurídico alguno respecto 
de una posterior iniciativa parlamentaria como para considerarla que esta última 
desarrolla o ejecuta la primera.

No hay que olvidar nunca que en el ámbito parlamentario las propuestas e inicia-
tivas tienen un marcado carácter autónomo, como corresponde a la naturaleza de la 
institución y a sus funciones. Y este es un dato que debe tenerse siempre en cuenta 
cuando se trata de un incidente de ejecución, porque esa autonomía e independencia 
jurídica de las iniciativas respecto de actos anteriores de la propia cámara afectan 
también, como es lógico y natural, a los efectos que se pueden derivar de una sen-
tencia dictada en relación con un acto parlamentario previo y con su obligación de 
cumplimiento.

En definitiva, con esto se quiere poner de relieve que en el marco concreto de 
los incidentes de ejecución que regula la LOTC y cuando se trata de actos parla-
mentarios, la pauta para apreciar un eventual incumplimiento no puede sustentarse 
únicamente sobre la base de la intencionalidad política, pues siempre es necesaria la 
concurrencia de un elemento de dependencia jurídica entre ambos actos, no siendo 
suficiente la existencia de una relación o conexión en el plano político.

6. Una muestra evidente de lo que llevamos expuesto nos la da la simple consta-
tación de la relación que se podría establecer entre el contenido material de la Re-
solución 1/XI (la que ha dado lugar a la STC 259/2015 y al ATC de 19 de julio de 
2016) y cualquier iniciativa o actuación parlamentaria que pueda tener relación con 
la misma por el hecho de afectar, por ejemplo, a la seguridad social, la hacienda pú-
blica o a cualquier otra competencia sectorial comprendida en el anexo de la resolu-
ción (vivienda, sanidad, servicios sociales, educación, régimen local, etc.).

En todos estos ámbitos es indiscutible que el Parlamento puede desarrollar sus 
funciones, pues se trata de materias sobre las que la Generalidad de Cataluña tie-
ne atribuidas competencias. Sin embargo ¿la existencia de esa conexión implicará 
ahora el deber de no dar curso a ninguna iniciativa? ¿dependerá ello de qué grupo o 
grupos parlamentarios la presenten? ¿acaso la Mesa deberá entrar a valorar en cada 
momento la intencionalidad política de las iniciativas? o ¿deberá en cada caso pre-
sumir cual será el resultado final de la iniciativa?

La simple formulación de estos interrogantes y la dificultad de darles una res-
puesta coherente en un contexto parlamentario sólo demuestran dos cosas: la im-
posibilidad constitucional de adoptar las medidas de ejecución en los términos que 
propone el Abogado del Estado y la confirmación de que la tramitación de las ini-
ciativas parlamentarias, así como las decisiones de funcionamiento interno de la Cá-
mara no puedan ser consideradas, en sí mismas, como actos capaces de incumplir 
una resolución o una sentencia del Tribunal.

III. Improcedencia de la aplicación de las medidas de ejecución 
solicitadas al amparo del artículo 92.4 LOTC
1. En la letra d) del apartado segundo del suplico del incidente de ejecución se 

pide al Tribunal que se advierta a los miembros de la Mesa del Parlamento y al Se-
cretario General de la aplicación de las medidas previstas en el artículo 92.4 LOTC, 
en caso de incumplimiento de la obligación de abstención y de la prohibición a que 
se refieren las letras a) y b) del mismo apartado del suplico, a las que nos hemos re-
ferido en el apartado anterior de estas alegaciones.

Como se desprende de la literalidad de este «petitum», el Abogado del Estado no 
insta al Tribunal a que adopte esas medidas en el momento de resolver el presente 
incidente de ejecución, sino que solicita únicamente que les advierta de su posible 
imposición si se incumplen los requerimientos de las letras a) y b) mencionadas. Sin 
embargo, hay que hacer notar que el Tribunal ha acordado requerir a dichas perso-
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nas en el acuerdo de admisión a trámite del incidente del día 1 de agosto de 2016 
para que emitan el informe a que se refiere el artículo 92.4 del LOTC.

Habida cuenta de lo que dispone el acuerdo del Tribunal y de que el apartado 4 
del artículo 92 LOTC establece que las medidas de ejecución que contempla pue-
dan adoptarse también de oficio, esta parte considera necesario entrar a valorar en 
estas alegaciones si se darían las circunstancias y los requisitos para ser aplicadas 
en el presente caso.

2. Como cuestión previa hay que recordar que el redactado actual del artículo 
92.4 LOTC es fruto de la reforma introducida en dicha Ley por la Ley Orgánica 
15/2015, de 16 de octubre. Es público y notorio que esa reforma fue diseñada bási-
camente para un escenario y unos sujetos políticos concretos, que son precisamente 
los concernidos en el presente incidente y ello plantea de entrada los problemas tí-
picos que suelen acompañar a toda ley elaborada «ad casum».

Al respecto es necesario señalar que el contenido de la norma ofrece serias du-
das acerca de su adecuación a la Constitución en algunos de sus aspectos, como así 
ha quedado recogido en los diversos recursos de inconstitucionalidad que se han 
interpuesto contra la Ley Orgánica 15/2015, que el Tribunal aún debe resolver. Aun-
que es cierto que toda ley tiene presunción de constitucionalidad (como recuerda el 
ATC de 19 de julio de 2016) y que el Tribunal está vinculado a la ley, también lo es 
que toda ley no escapa de su control (aunque sea su propia ley orgánica) y que re-
sulta obligado aplicar esa reforma legal de conformidad con la Constitución y con el 
respeto debido a la autonomía institucional de las asambleas legislativas, cuando se 
trata de aplicarla en ese ámbito concreto.

La pendencia de los recursos de inconstitucionalidad obliga al Tribunal a ser es-
pecialmente cauto en la aplicación de la ley, aunque solo sea para evitar el riesgo de 
una posible contradicción con una futura sentencia en la que entra dentro de lo posi-
ble que el Tribunal aprecie la inconstitucionalidad de la reforma legal o, como míni-
mo, establezca una interpretación conforme a la Constitución en cuanto a su posible 
alcance; o también para evitar que la adopción de una medida de ejecución antes de 
resolver los recursos de inconstitucionalidad pueda actuar como un precedente que 
condicione la posición del Tribunal en el momento de resolver los recursos. Estos 
elementos no pueden ser obviados al resolver el presente incidente de ejecución, so-
bre todo cuando pueden estar en juego principios y derechos constitucionales bási-
cos como son la autonomía del Parlamento o el ius «in officium» de sus miembros 
vinculado al artículo 23 CE.

3. Otro aspecto relevante cuando se trata de ponderar la aplicación de medidas 
de ejecución de sentencias o resoluciones judiciales, es que estas medidas no pueden 
ser aplicadas bajo un criterio de discrecionalidad absoluta. Y no se trata solo de exi-
gir una gradualidad o proporcionalidad en su aplicación cuando su resultado puede 
ser restrictivo de derechos, si no de atender sobre todo a la necesaria e imprescindi-
ble relación de idoneidad entre la medida y la finalidad para la cual ha sido prevista 
por la norma y también la posibilidad de poder o no ser aplicada en función de la 
concurrencia de otras causas, entre ellas la diversa tipología de sujetos públicos que 
pueden ser destinatarios de las mismas.

En este sentido no hay que olvidar que una medida de ejecución deja de tener 
sentido cuando su adopción no se dirige o no sirve para asegurar el cumplimiento 
de una sentencia o resolución, sobre todo cuando el verdadero fin al que responde se 
revela objetivamente distinto, como podría ser el caso de una medida de contenido 
esencialmente sancionador.

Tampoco se puede olvidar que no existe un único supuesto de incumplimiento 
de una sentencia o resolución judicial. Las situaciones pueden ser diversas y la ido-
neidad de las medidas de ejecución puede variar en función de aquellas. No es lo 
mismo una sentencia que condene a realizar una actuación concreta o a dictar un 
acto derivado del reconocimiento de un derecho, que una sentencia cuyo alcance se 
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limita a anular un acto o una disposición. Tampoco es lo mismo una situación de 
incumplimiento «perfecto», es decir, que se produce y agota en un acto de contra-
vención, que una situación que permite constatar un incumplimiento continuado en 
el tiempo.

Por último, desde la perspectiva subjetiva es necesario distinguir también entre 
las personas que pueden ser destinatarias de las medidas, puesto que su perfil y su 
estatuto jurídico pueden ser distintos. Un dato especialmente relevante debe ser, sin 
duda, su condición o no de cargo electo y, más en concreto, de naturaleza parlamen-
taria, puesto que en este último caso el cargo está especialmente protegido.

4. Las consideraciones que se acaban de hacer obligan a interpretar (y a aplicar, 
en su caso) el artículo 92.4 LOTC con muchos matices y reservas derivados necesa-
riamente de los diferentes escenarios mencionados.

Y un problema inicial que plantea el artículo 92.4 LOTC es que su redacción 
parece responder y haber tenido como referencia el ámbito administrativo y no en 
cambio el de otros poderes públicos que no tienen esa naturaleza, como es el caso 
singularmente de las asambleas legislativas y de sus miembros. Esta conclusión se 
desprende del tipo de medidas de ejecución previstas y sobre todo de la remisión 
que el artículo 80, segundo párrafo, de la LOTC (reformado en este punto por la ley 
orgánica 15/2015, de 16 de octubre) hace a la ley reguladora de la jurisdicción con-
tenciosa-administrativa como ley supletoria en lo que atañe a la ejecución de resolu-
ciones. Esta remisión tiene especial valor porque significa que las medidas previstas 
en el artículo 92.4 LOTC deben ser interpretadas a la luz de aquella ley, esto es, del 
sentido y alcance de las medidas de ejecución que contempla la LJ cuando coinciden 
con las que menciona el artículo 92.4 LOTC.

5. Este es el caso, especialmente, de la multa coercitiva y de la ejecución sustitu-
toria (letras a) y c), respectivamente, del artículo 92.4 LOTC), que se corresponden 
sin lugar a dudas con las multas coercitivas del artículo 112 letra a) de la LJ y con 
la ejecución subsidiaria que contempla el artículo 108.1 LJ, respectivamente. Aho-
ra bien, hay que señalar que en ambos casos se trata de medidas pensadas para la 
ejecución de sentencias de condena a realizar una determinada actividad o a dictar 
un acto, pues la propia naturaleza de la medida exige que nos encontremos ante ese 
tipo de incumplimiento. Si no hay una obligación de hacer o de realizar un determi-
nado comportamiento, en sentido positivo, derivados directamente de la sentencia, 
estas dos medidas devienen inaplicables pues dejan de tener sentido como medidas 
de ejecución material pensadas para lograr la efectividad de una sentencia. La ejecu-
ción substitutoria por el Gobierno del Estado prevista en la letra c) del artículo 92.4 
LOTC no puede tener otro sentido u objeto que el que se acaba de mencionar. Y lo 
mismo ocurre con la multa coercitiva pues su finalidad no es otra que la de ejercer 
sobre el responsable del cumplimiento una forma de presión (la reiteración de mul-
tas), hasta lograr que aquel realice la actividad obligada por la sentencia o, como 
dice la misma letra a) del artículo 92.4 LOTC, hasta conseguir el cumplimiento ín-
tegro de lo mandado.

En suma, la naturaleza de estas dos medidas y su necesaria interpretación de 
acuerdo con el significado normal de las mismas según lo establecido en la LJ y en 
la LOTC, no permite extender su aplicación a los supuestos de sentencias o resolu-
ciones cuyo alcance es meramente anulatorio de un acto. En estos casos el incum-
plimiento solo puede darse por una nueva decisión o actuación que contravenga la 
sentencia, no por falta de ejecución propiamente dicha de la misma; lo que puede 
dar lugar, como es lógico a la declaración de nulidad de esa nueva resolución tal y 
como prevé el apartado primero del artículo 92 LOTC y a un eventual exigencia 
de responsabilidad, si procediera, pero no a la adopción de las otras medidas men-
cionadas en el artículo 92.4 LOTC. Porque este tipo de incumplimiento agota sus 
efectos en sí mismo y no puede ser equiparado a los supuestos para los que la norma 
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ha previsto la multa coercitiva o la ejecución subsidiaria, ya que en caso contrario 
se estaría forzando claramente su sentido y naturaleza como medidas de ejecución.

6. Por lo que concierne a la medida de suspensión de funciones de las autorida-
des o empleados públicos durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de 
los pronunciamientos del Tribunal a que se refiere la letra b) del artículo 92.4 LOTC, 
no existe en este caso un instituto equivalente o parecido en el ámbito de la LJ que 
pueda servir como modelo de comparación. Se trata por tanto de una novedad le-
gislativa en materia de ejecución de sentencias, pero que presenta dos problemas 
importantes para su aplicación.

En primer lugar, su propio carácter de medida de ejecución ya que su finalidad 
última revela tener un componente más sancionador que no solucionador de una 
situación de incumplimiento de sentencia. Obviamente este efecto queda especial-
mente patente en las situaciones de simple contravención como las anteriormente 
mencionadas. En estos casos la suspensión adquiere un claro carácter punitivo ya 
que la medida deja de tener sentido como medida de ejecución propiamente dicha, 
sobre todo cuando la misma ley la ha establecido para ser aplicada «durante el tiem-
po preciso» para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.

Por otra parte, no resulta en modo alguno intrascendente advertir de la contra-
dicción interna en la que se incurriría cuando su aplicación significaría que la auto-
ridad o empleado público afectado perdería su capacidad de actuar como tal, y, por 
tanto de poder realizar aquello a lo que está obligado por la sentencia. Para que fue-
ra realmente operativa, la suspensión debería ir acompañada de otra medida com-
plementaria de sustitución, medida que no contempla la norma. Y esto no hace sino 
confirmar que bajo la apariencia de una medida de ejecución, lo que parece arbitrar 
la ley es una medida de tipo sancionador sin haber tenido siquiera en cuenta el ne-
cesario respeto de las garantías constitucionales que serían en todo caso exigibles 
en este ámbito.

El segundo problema, de naturaleza distinta, pero no menos importante, que pre-
senta la medida de suspensión es el de su aplicación a los cargos electos, es decir a 
las «autoridades» que tienen la condición de representantes políticos y actúan, por 
consiguiente, al amparo del ejercicio del derecho fundamental del artículo 23 de la 
Constitución. La suspensión de funciones de estas autoridades, por mucho que se 
quiera atribuir al Tribunal Constitucional en garantía del cumplimiento de sus reso-
luciones, presenta un conflicto inevitable con el contenido de aquel derecho (ejerci-
cio efectivo del cargo) y con la representación ciudadana que subyace en el propio 
cargo. Y ello se hace aún más evidente cuando a ese cargo concreto se vincula la 
prerrogativa de inviolabilidad por las actuaciones realizadas, como ocurre con los 
miembros del Parlamento.

Sin embargo, es necesario poner de relieve que la propia ley parece haber tenido 
en cuenta este problema cuando se lee atentamente el redactado de la letra b) del 
artículo 92.4 LOTC. Este precepto contempla la medida de suspensión para las au-
toridades o empleados públicos de la «Administración» (sic) responsable del incum-
plimiento. La norma no incluye, pues, a los representantes parlamentarios ya que no 
pueden ser en modo alguno considerados como autoridades «administrativas» cuan-
do actúan en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Por otra parte es obvio 
que en la eventual aplicación de esa medida no es posible hacer una interpretación 
extensiva o analógica de la norma por razón de su misma literalidad y también por-
que ese tipo de interpretación no es posible en derecho cuando se trata de normas 
limitativas o restrictivas de derechos.

En relación con la interpretación del posible alcance de la letra b) del artículo 
92.4 LOTC es importante destacar también que el mismo precepto y otros concor-
dantes utilizan a veces la expresión de «poderes públicos» para referirse a las autori-
dades afectadas, referencia que en la letra b) mencionada se substituye por la mucho 
más precisa y concreta de «Administración».
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7. Las consideraciones que se acaban de hacer ponen en evidencia la dificultad, 
por no decir imposibilidad, de poder aplicar al presente incidente de ejecución las 
medidas específicas previstas en las letras a), b) y c) del artículo 92.4 LOTC. Y tam-
bién, como veremos en el apartado siguiente, la prevista en la letra d) del mismo 
precepto (testimonio de particulares para exigir una posible responsabilidad penal) 
al concurrir la causa de irresponsabilidad derivada de la prerrogativa de inviolabi-
lidad de que disfrutan los miembros de la Mesa del Parlamento y a los que también 
se hacen extensivos, en cuanto fuera necesario, los argumentos que se exponen en el 
apartado IV de estas alegaciones.

IV. Sobre la responsabilidad de la Presidenta del Parlamento y la 
aplicación de la medida prevista en la letra d) del artículo 92.4 LOTC: 
improcedencia de la medida por concurrir causa de exclusión de 
responsabilidad penal
1. En el apartado sexto del escrito de interposición del incidente de ejecución, 

el Abogado del Estado alega que la Presidenta del Parlamento puede haber incurri-
do en posible responsabilidad penal por haber permitido el debate y votación en el 
Pleno, tanto la inclusión en el orden del día como el sometimiento a ratificación del 
informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, 
incumpliendo así el ATC de 19 de julio de 2016 y el mandato en él contenido de 
impedir paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos 
enunciados en el mismo ATC.

El Abogado del Estado considera que la Presidenta del Parlamento no podía 
ampararse bajo el artículo 81.1 del RPC (referencia que debe entenderse dirigida 
en realidad al apartado 3 del precepto), dado que en este caso concreto, se imponía 
sobre la aplicación del mismo el contenido del ATC dictado días antes. Por este mo-
tivo, considera que la actuación de la Presidenta del Parlamento puede dar lugar a 
responsabilidad penal y solicita al Tribunal en el punto tercero de la súplica del es-
crito de interposición del incidente de ejecución que se proceda a deducir del opor-
tuno testimonio de particulares.

En relación con la alegación y la solicitud que hace el Abogado del Estado, hay 
que objetar de entrada la existencia misma de un incumplimiento del ATC de 19 
de julio de 2016 por las razones ampliamente expuestas en la alegación I de este 
escrito. Como decimos allí, ni del propio contenido del ATC, ni de la función par-
lamentaria ejercida en este caso puede desprenderse un supuesto de incumplimien-
to o contravención. Pero además, hay otros elementos a tener en cuenta sobre esta 
cuestión que también determinan la imposibilidad de acceder a lo que se pide en el 
incidente de ejecución.

2. Aunque el Abogado del Estado intenta minimizar que la actuación de la Presi-
denta del Parlamento se origina en aplicación del artículo 81.3 RPC, esta circunstan-
cia es extraordinariamente importante en el presente caso porque sitúa la actuación 
de la presidenta en el plano más estricto o núcleo duro de los actos parlamentarios. 
En efecto, el artículo 81.3 del RPC establece que el orden del día de un Pleno puede 
ser alterado si el mismo Pleno lo acuerda a petición de dos grupos parlamentarios. 
Resulta evidente, por tanto, que en el ejercicio de su función de dirigir los debates y 
hacer cumplir el reglamento de la cámara (artículo 39.1 RPC) la Presidenta del Par-
lamento no podía desatender la petición que le formularon los dos grupos parlamen-
tarios que solicitaron incluir en el orden del día el debate y la votación del informe 
de la comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

El Abogado del Estado no destaca como se merece que la alteración del orden 
del día no fue por iniciativa de la presidenta, sino de dos grupos parlamentarios y 
tampoco destaca que la solicitud debía ser cursada porque así lo exige el mismo ar-
tículo 81.3 RPC en la medida que el mismo otorga al Pleno la capacidad de decidir 
sobre la alteración del orden del día solicitada, capacidad que no podía ser desco-
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nocida por la presidencia del Parlamento al concurrir los requisitos reglamentarios 
exigidos.

Pero es que, además, tal y como consta recogido en el diario de Sesiones del Par-
lamento, la presidenta cumplió en este caso concreto con su obligación de informar 
al Pleno, como órgano que debía tomar la decisión, de la existencia del ATC de 19 
de julio de 2016, a pesar de lo cual se mantuvo la solicitud de alteración del orden 
del día. Se acompaña como documento núm. 2 copia del Diario de Sesiones del Par-
lamento de Cataluña de 27 de julio de 2016.

3. Por consiguiente, si se analizan objetivamente los hechos expuestos, no se 
puede llegar a otra conclusión que no sea la de constatar que la actuación de la pre-
sidenta fue la adecuada y correcta en este caso al conciliar en su justa y necesaria 
medida su obligación de aplicar el Reglamento y la de advertir al mismo tiempo a 
los miembros de la Cámara de la existencia del ATC de 19 de julio de 2016.

Es importante reparar en que la aplicación del artículo 81.3 RPC es claramente 
un «acto debido» de la presidencia cuando lo solicitan dos grupos parlamentarios. 
No hay margen de discrecionalidad alguna en este caso. Si la presidenta se hubiera 
negado a su aplicación hubiera dejado de atender su obligación de hacer cumplir el 
Reglamento. Además, una vez producida la solicitud de alteración, la decisión so-
bre la misma ya no correspondía a la presidenta, sino al propio Pleno como órgano 
competente para acordarla. Por consiguiente, no puede trasladarse ninguna respon-
sabilidad a la Presidenta del Parlamento cuando esta se limitó a cumplir con sus 
obligaciones reglamentarias y cuando la decisión sobre la realización del debate no 
la adoptó ella sino el propio Pleno. En este contexto, la advertencia formulada en el 
acto por la presidenta sobre la existencia de la ATC de 19 de julio de 2016 la exonera 
de cualquier responsabilidad.

4. Con independencia de lo expuesto, la exigencia de responsabilidad que plan-
tea el incidente de ejecución no tiene en cuenta que la actuación de la Presidenta del 
Parlamento habría quedado amparada, en cualquier caso, bajo la prerrogativa de la 
inviolabilidad parlamentaria.

El artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que los miem-
bros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el 
ejercicio de su cargo. En el mismo sentido, el artículo 21 del Reglamento del Parla-
mento de Cataluña establece que los diputados disfrutan de inviolabilidad, incluso 
después de haber finalizado el mandato, por las opiniones y los votos emitidos du-
rante el ejercicio de sus funciones.

Como ha declarado el Tribunal Constitucional «el interés a cuyo servicio se en-
cuentra establecida la inviolabilidad es el de la protección de la libre discusión y 
decisión parlamentarias» (STC 51/1985), siendo la finalidad específica de esa pre-
rrogativa la de «asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, 
la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan» (STC 
243/1988), así como la «preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crí-
tica y en la decisión sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría 
resultar mediatizado y frustrado» (STC 51/1985).

En cuanto a su ámbito material, la inviolabilidad parlamentaria debe conside-
rarse absoluta, ya que abarca los votos y las opiniones emitidos en el ejercicio del 
cargo, incluso cuando la opinión o la decisión puedan llegar a expresar posiciones 
inexplicables, de difícil justificación o incluso contrarias al ordenamiento. Por otra 
parte, como recoge de forma clara y precisa la STC 243/1988, el concepto de «voto» 
y «opinión» protegidos por la inviolabilidad, deben entenderse referidos a la parti-
cipación o toma de decisión respecto de un acto parlamentario en el seno de «cua-
lesquiera articulaciones» de la Cámara.

El efecto determinante de la inviolabilidad parlamentaria es, como indica la STC 
30/1997, el de garantizar la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios en el 
ejercicio de sus funciones, que «impide la abertura de cualquier clase de proceso o 
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procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los diputados o senado-
res». La inviolabilidad incide así en el ámbito del derecho a la tutela judicial (nega-
tivamente en este caso), en tanto que supone «un verdadero límite a la jurisdicción 
que tiene carácter absoluto».

5. En el caso que aquí nos ocupa no hay duda que la actuación de la presidenta 
del Parlamento quedaría cubierta por la inviolabilidad parlamentaria, porque esa 
actuación responde inequívocamente al ejercicio de sus funciones y se tradujo en 
actos también de inequívoca naturaleza parlamentaria, en el sentido más estricto 
del término.

Basta recordar que la presidenta estaba ejerciendo la función de dirigir un debate 
parlamentario (del Pleno como órgano supremo de la Cámara) y de hacer cumplir 
el Reglamento como consecuencia de la solicitud formulada por dos grupos par-
lamentarios de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.3 RPC. En definitiva, de 
actos relacionados directamente con las funciones y la autonomía parlamentaria y, 
por consiguiente, relacionados directa e íntimamente con la finalidad para la cual 
el ordenamiento constitucional y estatutario ha establecido la prerrogativa de la in-
violabilidad.

Esta precisión es importante para diferenciar estos actos de otros que pudieran 
ser atribuibles a la Mesa o a la presidencia de las Cámaras de orden interno por no 
estar conectados con la función política del Parlamento, respecto de los cuales se ha 
planteado su posible exclusión del amparo que supone la inviolabilidad (ver en este 
sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 117/2006, de 10 de noviembre y el ATC 
262/2008, de 28 de julio, FJ 1). Pero en este caso no hay duda posible al respecto 
porque, tal y como se acaba de exponer, es evidente a todas luces que la actuación 
de la presidenta se produjo en ejercicio directo de las funciones inherentes a su car-
go que le reconoce el artículo 39.1 RPC y se dio además en el marco concreto del 
desarrollo de una sesión plenaria.

6. Ciertamente la inviolabilidad parlamentaria no excluye el deber de cumpli-
miento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Este deber lo establece la ley 
con un alcance general para todas las autoridades y poderes públicos. Sin embargo, 
la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria tiene como efecto el de excluir 
cualquier responsabilidad, especialmente la penal, cuando se trata de los actos que 
son propios e inherentes a la función parlamentaria.

En este sentido es necesario distinguir también entre la validez de los acuerdos 
o resoluciones parlamentarias, en cuanto tales sometidos al ordenamiento jurídico, 
de la responsabilidad y punibilidad derivada del comportamiento o de las actuacio-
nes de los parlamentarios en ejercicio de su cargo, que queda excluida en un Estado 
democrático aunque esa actuación pueda manifestar una contradicción con aquel 
ordenamiento.

El reconocimiento de la inviolabilidad parlamentaria, en este caso respecto a la 
Presidenta del Parlamento, tiene rango estatutario y obliga a entender y a aplicar el 
deber de cumplimiento del artículo 87.1 LOTC con este importante matiz y límite, 
máxime teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y en concreto la actua-
ción preventiva de la presidenta de advertir al Pleno de la existencia del ATC de 19 
de julio de 2016.

Por consiguiente, es claro que la adopción de la medida de ejecución prevista en 
la letra d) del artículo 92.4 LOTC no puede tener recorrido alguno al darse todos 
los requisitos necesarios para que actúe en este caso la prerrogativa de la inviolabi-
lidad parlamentaria.

7. Finalmente, con independencia de la aplicación de la garantía de la inviola-
bilidad, esta parte considera oportuno señalar también la estrecha relación que debe 
establecerse entre la libertad de expresión y el derecho de participación de los re-
presentantes políticos.
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En la STC 136/1999, el Tribunal Constitucional pone especial énfasis en esta re-
lación cuando afirma que «cuando estas libertades operan como instrumento de los 
derechos de participación política debe reconocérseles si cabe, una mayor ampli-
tud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por 
ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión política libre, 
adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndolas especialmente 
resistentes, inmunes a las restricciones que es claro que, en otro contexto habrían 
de operar».

Como también ha declarado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH), la libertad de expresión vale no solo para la difusión 
de ideas u opiniones acogidas con favor o consideradas indiferentes «sino también 
para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o una parte cualquiera 
de la población» (STC 235/2007 y STEDH de 24 de febrero de 1997).

En este mismo contexto, la STC 177/2015 recoge la doctrina establecida por el 
propio Tribunal Constitucional y por el TEDH sobre el significado especial que 
tiene el discurso político desde la perspectiva de la protección de los artículos 20 
CE y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), discurso que resul-
ta «particularmente amparable cuando se ejerce por un representante político». En 
este sentido la STC 177/2015 cita otras del TEDH, en las que se insiste que la liber-
tad de expresión adquiere unos márgenes especialmente valiosos cuando se ejerce 
por una persona elegida por el pueblo, que representa sus electores y defiende sus 
intereses (por todas STEDH, de 15 de marzo de 2011).

En el mismo sentido, la STEDH, de 27 de febrero de 2001 (Jerusalem vs Aus-
tria) declara que «en una democracia, el Parlamento o cualquier cuerpo similar son 
los foros esenciales del debate político. Deben existir razones muy poderosas para 
justificar la injerencia en la libertad de expresión que en ellos se ejercita». O como 
recoge la STC 136/1999, los derechos de los artículos 20CE (libertad de expresión) 
y 23 CE (Derecho de participación de los representantes políticos), contribuyen al 
unísono a los procesos de formación y exteriorización del poder político democráti-
co, por lo que debe garantizarse la máxima libertad y los mejores medios para que 
los representantes y los grupos puedan hacer llegar a los electores cualquier tipo de 
opinión.

Hay que destacar especialmente en este contexto la relación entre la libertad de 
expresión y la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, relación que ha sido 
puesta de relieve por la STEDH en su sentencia del 16 de septiembre del 2014 (Szél 
y otros vs. Hungría) a los efectos del artículo 10.2 del CEDH, estableciendo que am-
bos derechos contribuyen a proteger la libertad de expresión en el seno del parla-
mento y a mantener la separación de los poderes legislativo y judicial, así como tam-
bién a la protección de una democracia política efectiva, que es una de las piedras 
angulares del sistema de la Convención Europea, especialmente cuando tienden a 
proteger la autonomía parlamentaria (apartado 42 de la STEDH).

De todo ello se infiere que en cualquier sociedad democrática, las Cámaras par-
lamentarias, foro principal de expresión de los representantes de los ciudadanos, 
deben gozar de los más amplios márgenes de tolerancia en lo que concierne a la li-
bertad de expresión, acordes con su función institucional.

En suma, a la prerrogativa histórica de la inviolabilidad como garantía de irres-
ponsabilidad jurídica de los miembros de las cámaras legislativas, se le debe sumar 
también la dimensión protectora que deriva de la libertad de expresión como dere-
cho fundamental que se relaciona estrechamente con el derecho también fundamen-
tal de participación política, porque aquella libertad se proyecta de forma especial-
mente intensa cuando se ejerce por los representantes políticos y porque también 
incluso la inviolabilidad y la libertad de expresión se encuentran en íntima relación 
en opinión del propio TEDH, tal y como se ha señalado.
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Por consiguiente, esta perspectiva debe tenerse muy en cuenta al valorar la ac-
tuación de la Presidenta del Parlamento, en la medida que la invocación por parte de 
dos grupos parlamentarios del artículo 81.3 RPC para incluir en el orden del día del 
Pleno un nuevo punto, no solo implicaba para ella la obligación de cumplir el Re-
glamento, sino también la de facilitar el debate parlamentario máxime cuando quién 
realmente debía tomar la decisión al respecto no era la presidencia del Parlamento, 
sino el propio Pleno como órgano soberano de la Cámara.

8. En atención a las circunstancias que concurren en el presente caso y de acuer-
do con la doctrina parlamentaria, la del propio Tribunal Constitucional y la del Tri-
bunal Europeo de Derecho Humanos, esta parte entiende que la medida solicitada 
en el punto tercero del suplico del escrito por el que se plantea el incidente de eje-
cución no puede ser adoptada, al no poderse deducir respecto de la Presidenta del 
Parlamento ningún tipo de responsabilidad jurídica, ni poder ser sometida por tanto 
a procedimiento judicial alguno derivado de la actuación a la que se refiere el pre-
sente incidente de ejecución.

V. Improcedencia de la invocación del artículo 161.2 CE en el marco 
de un incidente de ejecución de Sentencia. Su aplicación limita 
indebidamente el ejercicio de las funciones parlamentarias y también la 
capacidad de decisión del propio Tribunal Constitucional
1. El procedimiento que aquí nos ocupa no es un procedimiento autónomo de 

impugnación de una Resolución parlamentaria, sino un incidente de ejecución de 
Sentencia que se tramita de acuerdo con el artículo 92 LOTC, tal y como resulta del 
apartado 1 del acuerdo del Tribunal Constitucional del pasado día 1 de agosto. Se 
trata, por consiguiente, de un procedimiento incidental que pende del procedimiento 
principal de impugnación de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña (6330-
2015), procedimiento que dio lugar a la STC 259/2015 de 2 de diciembre, cuyo in-
cumplimiento se plantea ahora.

Esto no resulta solo de la literalidad del apartado 1 del acuerdo del Tribunal, 
sino también del mismo escrito presentado por el Abogado del Estado. Según este 
escrito, lo que se insta es un «incidente de ejecución» de la STC 259/2015 «al am-
paro de lo dispuesto en los artículos 87 y 92.1, 3, 4 y 5 de la LOTC», incidente que 
tiene como objeto, tal y como indica el mismo escrito, la Resolución 263/XI del 
Parlamento de Cataluña, aprobada el día 27 de julio de 2016, por la cual se ratifica 
el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

Por tanto, es a todas luces evidente que no se ha ejercitado en ese caso una acción 
procesal o un procedimiento de impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y 
resoluciones previsto en el artículo 161.2 CE y cuya tramitación ha de realizarse se-
gún lo establecido en el Título V de la LOTC y, por remisión del mismo, de acuerdo 
con los artículos 62 a 67 de la misma ley.

2. Sin embargo, por parte del Abogado del Estado se ha invocado en este caso la 
aplicación del artículo 161.2 CE y el Tribunal Constitucional ha acordado esa apli-
cación de acuerdo con lo establecido en el apartado tres del acuerdo del Pleno del 
pasado día 1 de agosto, lo que ha producido la suspensión automática de la Reso-
lución 263/XI.

Al respecto, esta parte considera y alega que esta suspensión no está amparada 
en modo alguno por la Constitución ni por la propia LOTC, ya que se ha aplicado a 
un supuesto de hecho para el que esa medida no está contemplada y al que tampoco 
puede ser extendida analógicamente. En efecto, el artículo 161.2 CE reserva clara-
mente esa suspensión para las acciones mediante las cuales se «impugna directa-
mente» una resolución o una disposición, lo que da lugar al inicio propiamente dicho 
del procedimiento establecido en el Título V de la LOTC.

Su extensión más allá de este supuesto (y de los otros casos en que la LOTC pre-
vé expresamente su aplicación como son el recurso de inconstitucionalidad –artículo 
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30– o los conflictos positivos de competencia –artículo 62-) no es una cuestión o un 
debate teórico, ni tampoco formalista, pues tiene dos consecuencias prácticas que 
no se pueden obviar: 

A) En primer lugar una evidente quiebra del principio restrictivo bajo el cual 
debe interpretarse y aplicarse una norma de la naturaleza que tiene el artículo 161.2 
CE. Como se ha dicho antes, del artículo 161.2 CE y de la misma LOTC se despren-
de claramente que esa aplicación sólo es posible en el marco de los procedimientos 
impugnatorios propiamente dichos y en ningún caso en el marco de los incidentes 
de ejecución que tienen distinta naturaleza procesal y respecto de los cuales ni la 
Constitución ni la LOTC hacen referencia alguna en cuanto a la posible aplicación 
de la medida. Habida cuenta del carácter limitativo que la suspensión produce y de 
la posibilidad que la misma pueda dar origen a responsabilidad de las autoridades 
a las que va destinada, su aplicación extensiva o analógica no se puede admitir por 
razones estrictamente procesales y también por la necesidad de respetar el princi-
pio de legalidad del artículo 9.1 y 3 CE en su vertiente de «vinculación positiva» 
al ordenamiento jurídico que es la que guía la actuación de los poderes públicos, 
incluido el propio Tribunal Constitucional, y que requiere que cualquier poder de 
actuación, especialmente los que puedan producir efectos restrictivos, sea previsto 
expresamente por la norma.

B) En segundo lugar por el efecto nada intrascendente de trasladar en este caso 
el «poder de suspensión» al Gobierno, pues eso es lo que ocurre cuando se invoca el 
artículo 161.2 CE. Aunque es cierto que el Tribunal Constitucional puede ratificar o 
levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses, también lo es que la 
suspensión del artículo 161.2 CE deviene automática cuando es invocada por el Go-
bierno, lo que supone que en este caso no hay una valoración inicial ni adecuada al 
caso concreto practicada por el mismo Tribunal Constitucional.

3. La aplicación del artículo 161.2 CE en el marco de un incidente de ejecución 
distorsiona sobremanera las funciones que la LOTC asigna al propio Tribunal Cons-
titucional, funciones que no pueden ser suplantadas por el Gobierno. Las dudas al 
respecto ya las expone el mismo escrito del Abogado del Estado mediante el que se 
plantea el incidente y ello es altamente revelador cuando se trata de un escrito de 
parte.

Además, no puede utilizarse como argumento a favor de la aplicación del artícu-
lo 161.2 CE la de cubrir una posible laguna sobre la facultad del Tribunal de adoptar, 
en el marco de un incidente de ejecución, una medida de efectos suspensivos que 
no sea la del artículo 161.2 CE o la que resultaría de una interpretación, ciertamente 
forzada en este caso, del apartado 5 del artículo 92 LOTC como sugiere el Abogado 
del Estado.

Entre ambas fórmulas, parece que se ha olvidado que el apartado 1 del mismo 
artículo 92 LOTC faculta al Tribunal para disponer «las medidas de ejecución nece-
sarias», además de resolver propiamente los incidentes de ejecución. Esta redacción 
podría dar cabida a que el Tribunal Constitucional, en función de las circunstancias 
concurrentes, pudiera adoptar medidas de naturaleza cautelar en el marco de un in-
cidente de ejecución.

Ahora bien, estas medidas deberían ser las que el propio Tribunal valore y de-
cida por sí mismo aplicar, en su caso, previa audiencia de las partes y ponderando 
siempre las circunstancias concurrentes. El contexto de un incidente de ejecución 
puede obedecer a muy diferentes causas y situaciones y eso lo hace especialmente 
inapropiado para ser destinatario de medidas suspensivas de tipo genérico o «pas-
separtout» y evidentemente del artículo 161.2 CE, de acuerdo con lo razonado an-
teriormente.

En el apartado II de estas alegaciones hemos expuesto los motivos por los que la 
adopción de las medidas que el Abogado del Estado solicita que el Tribunal Consti-
tucional imponga al Parlamento en el momento de resolver el incidente de ejecución 
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pueden ser gravemente lesivas para su funcionamiento como asamblea legislativa, 
para los derechos de sus miembros e incluso para la misma seguridad jurídica de los 
integrantes de la Mesa del Parlamento. Y resulta evidente que esos mismos motivos 
deben hacerse extensibles a la medida cautelar de suspensión impuesta por el acuer-
do del Pleno del pasado día 1 de agosto y que está actualmente vigente.

Por esta razón, esta parte considera imprescindible que la suspensión acordada 
en el apartado tres del acuerdo del día 1 de agosto, fundada en la invocación del ar-
tículo 161.2 CE por el Gobierno, a la que se une la advertencia también genérica a la 
Mesa del Parlamento de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir 
la suspensión bajo apercibimiento de responsabilidad, sea dejada sin efecto de ma-
nera inmediata por el Tribunal. Debiendo insistir al respecto de que no se trata aquí 
de solicitar el «levantamiento» de una suspensión del artículo 161.2 CE que no de-
bería haberse producido en este caso, sino de garantizar el cumplimiento más escru-
puloso de la legislación procesal bajo la que actúa el Tribunal Constitucional, sobre 
todo cuando de ese cumplimiento pueden derivarse responsabilidades personales 
o consecuencias negativas para el funcionamiento de la institución parlamentaria.

4. Como se ha tenido ocasión de expresar a lo largo de este escrito, el destinata-
rio del incidente de ejecución es una Cámara parlamentaria, institución que se en-
cuentra especialmente protegida al más alto nivel normativo por razón de lo que re-
presenta y expresa desde el punto de vista de principio democrático. Por este motivo, 
resulta indispensable que cualquier medida que el Tribunal Constitucional considere 
adoptar en el marco de un incidente de ejecución responda al criterio de mínima in-
tervención y mayor precisión y claridad para no alterar el ejercicio de las funciones 
parlamentarias y los derechos de sus miembros más allá de lo que estime estricta-
mente imprescindible para garantizar el deber de cumplimiento de sus resoluciones.

Si se acepta esta premisa, deberíamos acordar que mal puede conciliarse con ella 
un escenario como el que plantea el incidente de ejecución en el que se pretenden 
acumular medidas de efecto restrictivo para el Parlamento de Cataluña, sin contar 
siquiera con una valoración previa del Tribunal Constitucional antes de ser adop-
tadas (como ocurre con la invocación del art. 161.2 CE), a las otras restricciones 
genéricas e indeterminadas que se solicitan en el apartado segundo del suplico del 
incidente de ejecución.

La combinación de ambas medidas incrementa exponencialmente los efectos ne-
gativos sobre la autonomía del Parlamento y sobre el ejercicio de los derechos fun-
damentales de sus miembros que han quedado expuestos en la alegación II de este 
escrito, al mismo tiempo que agravan ostensiblemente los problemas de seguridad 
jurídica también allí expuestos, hasta el punto de poder llegar a desnaturalizar por 
completo la posición institucional que el Parlamento ostenta de acuerdo con la Cons-
titución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional

Solicitan
Que tenga por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, por 

formuladas las anteriores alegaciones y en sus méritos acuerde desestimar el inci-
dente de ejecución interpuesto porque la Resolución 263/XI del Parlamento de Cata-
luña de 27 de julio de 2016 no contraviene la Sentencia del Tribunal Constitucional 
259/2015, de 2 de diciembre, ni el Auto del mismo Tribunal de 19 de julio de 2016; 
y sin que proceda tampoco hacer los requerimientos y advertencias a la Presidenta 
del Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General del Par-
lamento que se solicitan en el escrito de interposición del incidente de ejecución, 
ni la adopción de ninguna de las medidas de ejecución previstas en el artículo 92.4 
LOTC, incluida la que se pide expresamente en relación con la Presidenta del Par-
lamento.
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Otrosí decimos y solicitamos: 
Que en función de lo alegado en el apartado V de este escrito, el Tribunal acuer-

de dejar sin efecto de forma inmediata la suspensión de la Resolución objeto del pre-
sente incidente por no ser invocable en este caso el artículo 161.2 CE.

Barcelona para Madrid, a 1 de septiembre de 2016
Antoni Bayona Rocamora, letrado mayor; Pere Sol i Ordis, letrado secretario 

general (e.f.)

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència  
i Tecnologia
414-00001/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 34381 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.09.2016

A la Mesa del Parlament
L’ICAC, representat pel Sr. Joan Gómez Pallarès, actuant com a secretari de la 

junta directiva de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), inscrita al 
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 40835,

Certifico: 
Que la junta directiva de l’ACER, reunida en sessió celebrada el passat vint-i-

cinc de juliol, va acordar que el representant d’un centre de recerca i investigació de 
Catalunya en el Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-
CIT), a proposta de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), sigui el seu 
president, el Sr. Josep Samitier i Martí.

I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat a Tarragona, el vint-i set 
de juliol de dos mil setze.

Joan Gómez Pallarés, secretari general de l’ACER
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